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Resum 

L’aprovació del Real Decret 9/2005 a suposat un punt molt important en la matèria de sòls 
contaminats. En aquest s’especifica la necessitat d’avaluació de riscs ecològics com a criteri 
general per jutjar el grau de contaminació d’un sòl així com l’elecció possibles mesures de 
recuperació dels sòls que hagin estat declarats contaminats. 

L’objectiu del present projecte és l’elaboració d’una metodologia que permeti desenvolupar 

l’avaluació de risc ecològic (ERA) d’una manera senzilla i fiable. És a dir una eina que 

proporcioni el factors necessaris per l’estimació del risc sistèmic per receptors ecològics 

terrestres en un sòl contaminat per metalls pesants. 

En la metodologia proposada per l’ERA es faciliten les bases per poder definir les 
característiques del medi i del contaminant (metalls pesants) i identificar els receptors més 
importants. Per tal de poder descriure la interacció dels vectors en el model conceptual per 
l’estimació del risc. Descripció rutes exposició. 

Es defineix un model de transport del contaminant que simula el transport vertical del 
contaminant a través del subsòl i el del transport horitzontal a través de l’aqüífer fins arribar el 
pou, en funció de la distància i el temps. 

Es faciliten les eines necessàries per quantifica el risc per la salut d’un ecosistema genèric 
terrestre que suposa la contaminació del sòl per metalls pesants i la contaminació de les 
aigües subterrànies. On es consideren com a receptors potencials organismes inferiors 
terrestres (planta, invertebrats) i superiors (mamífers i aus). Considerant-se les vies 
d’exposició més rellevants absorció directa i oral respectivament.  

Per últim s’aplica la metodologia proposada per calcular el risc degut a  la deposició de 
residus sòlids amb alt contingut de crom. En un emplaçament real i una situació hipotètica, 
on es suposen diferents concentracions del contaminant per tal d’estimar quina suposa risc 
ecològic en l’emplaçament escollit.  
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1. Glossari 

K = conductivitat hidràulica (m/d) 

i = gradient hidràulic (m/m) 

ρS = densitat del sòl (kg/l) 

ne = porositat efectiva (-) 

θa = porositat del agua (-) 

Inf = taxa d’infiltració (m/d) 

vf = velocitat del fluid (m/d) 

R = factor de retard (-) 

vc = velocitat del contaminant (m/d) 

d = profunditat zona de mescla (m) 

FD = factor de dilució (-) 

Kd = coeficient de distribució del contaminant (l/kg) 

Cs = concentració en la fase sòlida (mg/kg) 

Ca = concentració en la fase aquosa (mg/l) 

CT = concentració total en el sòl (mg/kg) 

H = constant de Henry adimensional (-) 

da = grossor del aqüífer (m) 

d = profunditat de la font (m) 

DL = coeficients de dispersió longitudinal (m2/d) 

DT = coeficient de dispersió transversal (m2/d) 

DV = coeficient de dispersió vertical (m2/d) 

αL = dispersividad longitudinal (m) 

αV = dispersividad vertical (m) 

αT = dispersividad transversal (m) 

L = longitud de la font en la direcció paral·lela al flux de agua (m) 
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Y = ample de la ploma en la font (m) 

Z = grossor de la ploma en la font (m) 

Cplant = concentració en la planta (mg/kg) 

HQ = coeficient de perill (-) 

Eoral = exposició oral (mg/kg pes corporal.dia) 

Ein.accid = exposició per l’ingesta accidental del sòl contaminat (mg/kg pes corporal.dia) 

Eing.org cont   = exposició per l’ingesta d’organismes contaminats (mg/kg pes corporal.dia) 

Eing = exposició via ingesta rebuda per el receptor (mg/kg pes corporal.dia) 

Cp = concentració del contaminant en l’aliment (planta) (mg/kg) 

Cc = concentració del contaminant en l’aliment (cuc) (mg/kg) 

TI = taxa d’ingestió de l’aliment o del sòl (kg/kg pes.dia) 

TIa = taxa d’ingestió d’aigua (l (o kg) aigua/ kg pes corporal dia)   

F = (% de l’aliment o del medi que esta contaminat) 

SUF = factor d’ús del lloc (-) 

AE = eficiència d’assimilació (-) 

BA = biodisponibilitat del contaminant (-) 

PC = pes corporal (kg) 

PEC= estimació de la concentració d’exposició (mg/kg .dia) 

PNEC= estimació de la concentració de no efectes (mg/kg .dia) 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

Tot i la evident vulnerabilitat ecològica dels sòls la legislació espanyola no ha disposat 
d’instruments normatius per promoure la seva protecció, fins la Llei 10/1998, de 21 d’abril, 
de Residus, a Espanya no es disposava de cap norma legal que permetés protegir 
eficaçment els sòls contra la contaminació i en el cas dels ja contaminats identificar-los i 
caracteritzar-los segons una metodologia normalitzada i tècnicament rigorosa. 
L’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA) va estimar en 1999 entre 300.000 i 

1.500.000 el nombre de zones o àrees contaminades a Europa Occidental. Aquestes 

dades en si mateixes demostratives de la gravetat del problema, també reflecteixen, a 

més de les greus conseqüències ecològiques i jurídiques, que la gran diferència deriva de 

la falta de metodologies normalitzades per la identificació i caracterització dels sòls 

contaminats. En efecte la gran diferència existent entre aquestes dos xifres es deu 

precisament a la heterogeneïtat dels criteris amb els que diferents països es defineixen 

els sòls contaminats, es quantifiquen els rics acceptables i s’adopten els instruments i 

metodologies de caracterització [Real Decret 9/2005]. 

2.2. Motivació 

L’aprovació del Real Decret 9/2005 a suposat un punt molt important en la matèria de sòls 
contaminats. En aquest s’especifica la necessitat d’avaluació de riscs ecològics com a criteri 
general per jutjar el grau de contaminació d’un sòl així com l’elecció possibles mesures de 
recuperació dels sòls que hagin estat declarats contaminats.  

El RD 9/2005 en el seu annex VIII Valoració del risc ambiental no determina cap metodologia 

normalitzada per dur-l’ho a terme, tan sols indica els elements que s’hi ha de fer constar. La 

motivació ve donada doncs,  per la necessitat de disposar d’una metodologia fiable i ràpida 

per tal de poder dur a  terme un anàlisi de risc ecològic en un sòl contaminat. I poder donar 

resposta de manera optima a: està l’emplaçament contaminat? Si la resposta és si; quins 

receptors són els més vulnerables? Quines vies d’exposició són més significatives?...etz. 
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3. Introducció 

El sòl és un dels medis receptors de la contaminació més sensibles i vulnerables. A causa 

d’activitats d’origen antropogènic existeix alliberació de substàncies químiques nocives al 

medi que poden afectar a la qualitat del sòl i conseqüentment a les aigües subterrànies 

causant danys irreparables als ecosistemes de la zona.  

En el marc polític de la UE s’insisteix amb la necessitat d’adoptar mesures que evitin, limitin o 

redueixin l’impacte sobre el sòl de les activitats humanes. Tot i així ha existit un gran 

endarreriment en l’adopció d’instruments normatius per promoure la seva protecció, 

caracterització i remediació. Fonamentalment per dos motius; la relació causa-efecte no és 

evident en aquest medi i a més el sòl és un recurs que està lligat a drets de propietat privada. 

A més existeix una gran heterogeneïtat en els criteris adoptats en diferents països per definir 

els sòls contaminats, quantificar els riscs acceptables i adoptar instruments i metodologies de 

caracterització. 

3.1. Objectius i àmbit del projecte 

L’objectiu del present projecte és l’elaboració d’una metodologia que permeti desenvolupar 

l’avaluació de risc ecològic (ERA) d’una manera senzilla i fiable. És a dir una eina que 

proporcioni el factors necessaris per l’estimació del risc sistèmic per receptors ecològics 

terrestres en un sòl contaminat.  

La guia proposa una metodologia aplicable en l’estimació de risc ecològic en sòls 

contaminants per metalls pesants d’origen antropogènic, considerant una font d’emissió 

continua amb una distribució en forma de plomall de concentracions en funció d’espai i 

temps del contaminant en el medi. El càlcul del risc es realitza per substàncies contaminants 

per separat en els diferents receptors.  

Per tal de que l’usuari pugui enfocar l’anàlisi del problema d’interès s’intenta facilitar  i 

orientar la selecció dels valors dels diferents paràmetres d’estudi, també es proporcionen 

varies eines per el càlcul d’aquests paràmetres i el càlcul del transport dels contaminants.   

L’estimació de l’avaluació de risc ecològic té com a finalitat aportar criteris per jutjar el grau 

de contaminació d’un sòl, sent una eina prèvia i necessària a la gestió del sòl contaminat, 
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degut a que evidencia les millors mesures protectores a prendre i l’ordre necessari 

d’aquestes. 

3.2. Abast del projecte 

A continuació es descriuen les etapes més importants en el projecte: 

Caracterització del model conceptual genèric. 

Es donen les bases per poder definir les característiques del medi i del contaminant (metalls 
pesats) i identificar els receptors més importants. Per tal de poder descriure la interacció dels 
vectors en el model conceptual per l’estimació del risc. Descripció rutes exposició. 

Desenvolupament de model de transport. 

Es modelitza el transport vertical del contaminant a través del subsòl i el del transport 
horitzontal a través de l’aqüífer fins arribar el pou, en funció de la distància i el temps. 

Desenvolupament del model de càlcul del risc genèric . 

Es faciliten les eines necessàries per quantifica el risc per la salut d’un ecosistema genèric 
terrestre que suposa la contaminació del sòl per metalls pesants i la contaminació de les 
aigües subterrànies. On es consideren com a receptors potencials organismes inferiors 
terrestres (planta, invertebrats) i superiors (mamífers i aus). Considerant-se les vies 
d’exposició més rellevants absorció directa i oral respectivament.  

Aplicació de la metodologia proposada per d’anàlisis de risc ecològic en un cas de 
contaminació de crom (III) i crom(VI). 

S’usa la metodologia proposada per calcular el risc causat per la deposició de residus sòlids 
amb alt contingut de crom. En un emplaçament real i una situació hipotètica, on es suposen 
diferents concentracions del contaminant per tal d’estimar quina suposa risc ecològic en 
l’emplaçament escollit.  
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4. Sòls contaminats 

El sòl és un dels recursos naturals més apreciats per la humanitat i és un element essencial 

que constitueix el suport de la major part de les activitats humanes. Hem de tenir en compte 

que el sòl constitueix un dels medis receptors de contaminació més sensibles i vulnerables, i 

que a causa del gran desenvolupament industrial ha augmentat considerablement el risc 

d’emissions de substàncies químiques que afecten a la qualitat dels sòls, i conseqüentment 

de l’aigua, de l’aire i de la cadena alimentària fins arribar a afectar la salut dels ecosistemes i 

de l’home. 

Segons l’avaluació realitzada per l’Agència Europea de Medi Ambient (AEMA), el sòl es pot 

considerar un recurs limitat i no renovable ja que serien necessaris 500 anys per recuperar 

una biodiversitat destruïda de 2.5cm d’espessor. Per tal de captar la magnitud del problema 

també ens poden fixar amb les dades següents; a escala mundial prop de 2.000milions 

d’hectàrees estan afectades per la degradació generada per activitats antròpiques, i en la UE 

s’estimen 52milions d’hectàrees (que representa més d’un 16% del total del territori) com 

afectades per algun tipus de procés de degradació. 

Existeix un important endarreriment sobre la conscienciació social i de les Administracions 

Públiques sobre la problemàtica dels sòls contaminats, fonamentalment per dos motius:  

• Es tracta d’una contaminació que no es veu (això és degut a la capacitat amortidora, 

emmagatzematge, absorció i transformació del sòl que fa que els danys no es 

percebin fins una fase avançada). 

• El sòl és un recurs que està lligat a drets de propietat privada (enfront a la titularitat 

pública d’altres vectors ambientals com serien l’aigua i l’aire). 

 

Així doncs tot i l’evident vulnerabilitat ecològica dels sòls ha existit una gran carència 

d’instruments normatius per promoure la seva protecció, caracterització i remediació. 

AEMA va estimar en 1999 entre 300.000 i 1.500.000 el nombre de zones o àrees 

contaminades en l’Europa Occidental. Aquestes xifres en si mateixes, demostratives de la 

gravetat del problema, il·lustren, admès, sobre les greus conseqüències ecològiques i 

jurídiques, que es deriven de la inexistència de metodologies normalitzades per la 

identificació i caracterització dels sòls contaminats. En efecte la gran diferència existent entre 
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aquestes dues xifres es deu, precisament, a la heterogeneïtat de criteris amb els què en els 

diferents països es defineixen els sòls contaminats, es quantifiquen els riscs acceptables i 

s’adopten els instruments i metodologies de caracterització [Real Decreto, 2005].  

4.1. Marc legal 

El marc normatiu vigent a Catalunya en matèria de sòls contaminats està format per: 

• L’article 15 de la Llei 6/1993, 15 de juliol, reguladora dels residus, que regula el 

concepte d’espai degradat i estableix un règim de responsabilitats per la seva 

regeneració. 

• Els articles 27 i 28 de la Llei Bàsica de residus 10/1998, 21 d’abril. 

• Real Decret 9/2005, de 14 de gener, per el qual s’estableix la relació d’activitats 

potencialment contaminants del sòl, així com els criteris i estàndards per la declaració 

de sòls contaminats. 

Pel què fa als sòls contaminats a Espanya, la primera vegada en considerar aquest 

problema va ser a través de la Llei 20/1986, de Residus Tòxics i Perillosos, que establia 

l’obligació de l’Administració General de l’Estat, d’acord amb les Comunitats Autonòmiques, 

d’aprovar un Pla Nacional de recuperació de sòls contaminats. En aquest Pla es definien les 

característiques que presenta un sòl per considerar-lo com a contaminat. 

Fins el 21 d’abril del 1998 amb la Llei 10/98, Llei Bàsica de Residus, a Espanya i Catalunya 

no es disposava d’instruments normatius per la protecció eficaç dels sòls contra la 

contaminació, i en el cas dels ja contaminats no es disposava d’una metodologia 

normalitzada i rigorosa per identificar-los i caracteritzar-los. Així aquesta llei en el seu títol V, 

articles 27 i 28, estableix els principis bàsics que han de regir la gestió de sòls contaminats i 

disposa que el Govern, prèvia consulta a les comunitats autònomes, determinarà els criteris i 

estàndards que permetin avaluar el risc que pot afectar a la salut humana i al medi ambient 

atenent a la naturalesa i els usos dels sòls. Aplicant aquests criteris i estàndards, les 

comunitats autònomes declararan, delimitaran i faran un inventari dels sòls contaminats 

existents en els seus territoris, i establiran una llista de prioritats d’actuació sobre la base de 

major a menor risc per la salut humana i el medi ambient.  
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A partir del 14 de gener del 2005 entra en vigor el Real Decreto 9/2005. Amb l’aprovació 

d’aquest decret es dóna compliment a allò previst en la Llei 10/1998 de Residus 

desenvolupant els articles 27 i 28 de l’esmentada llei. 

En el Real Decret 9/2005 s’estableix una relació d’activitats potencialment contaminants del 

sòl (en el seu Annex I) i els criteris i estàndards que permeten declarar si un sòl està 

contaminat (en els seus Annex II, III, IV, V, VI, VII i VIII). Així que es defineix la metodologia 

aplicable per la caracterització i classificació dels sòls com a contaminats, així com la 

quantificació del risc.  

En l’àmbit del projecte es tindrà present l’annex VII que especifica els criteris pel càlcul de 

nivells de  referència per substàncies no incloses en l’annex V i VI i per la valoració de la 

contaminació per metalls. 

El criteri general per jutjar el grau de contaminació del sòl, així com les possibles mesures de 

recuperació ambiental en sòls que hagin estat declarats com a contaminats, descansa en 

l’avaluació del risc ambiental (ERA) lligat a l’existència de contaminants en el sòl. En 

l’annex VIII es recullen els elements necessaris per una avaluació de risc, segons el 

reglament Europeu.  

La legislació de la UE específicament exigeix que l’avaluació del risc sigui realitzada en totes 

les notificacions de noves substàncies i en els compostos químics existents a priori. 

Existeixen dos directives en l’anàlisi del risc de químics desenvolupades per la Comissió 

Europea: 

• La Directiva 93/67/EEC en la valoració del risc de substàncies. Sota els principis per 

la valoració de risc a la salut humana i al medi de substàncies notificades amb 

concordança amb el Concili Directiu 67/548/EEC. 

• La Regulació (EC) No. 1488/94 en la valoració del risc per substàncies existents. 

Sota els principis de la valoració de risc a la salut humana i al medi de substàncies 

existents amb concordança amb la Regulació No. 793/93/EC. 

La valoració de risc en la EU es desenvolupa d’acord amb la metodologia del Document de 

Guia Tècnica en la valoració del risc de noves i existents substàncies [Technical Guidance 

Document on Risk Assesment for New and Existing Substances, 2003]. 
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4.2. Risc i emplaçament contaminat  

El risc químic per la salut humana i els ecosistemes és la probabilitat de que succeixin 

efectes adversos com a resultat a l’exposició a compostos químics presents en el sòl, aire i 

aigua d’un emplaçament contaminat i la magnitud de les conseqüències d’aquest. Entenem 

per efectes adversos aquells que alteren les característiques estructurals o funcionals o 

components del medi o ecosistema. 

El risc ambiental associat a la concentració de sòls es valora a partir de la concurrència de 

tres factors, [IGME] :  

• la concentració del contaminant en el sòl, 

• l’exposició de la contaminació per diferents vies i  

• la toxicitat de les substàncies. 

D’aquesta manera plantegem la següent expressió: 

Risc = Concentració x Exposició x Toxicitat  (Eq.4.1) 

El RD 9/2005, del 14 de gener defineix sòl contaminat com: “ aquell que les seves 

característiques han estat alterades negativament per la presència de components químics 

de caràcter perillós d’origen humà, en concentració tal que comporti un risc inacceptable per 

la salut humana o medi ambient, i així s’hagi declarat  mitjançant resolució expressa.” 

El concepte de sòl contaminat que es cita en el RD 9/2005 i en la Llei de Residus 10/1998 

defineix emplaçament contaminat en base a el risc que implica per la salut humana i els 

ecosistemes. Per tant es definirà o declararà un sòl contaminat o no amb relació a si 

presenta un risc acceptable o inacceptable. En la Fig.4.1. queda clara aquesta relació 

esmentada. 
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Fig.4.1.  Relació del risc amb el sòl contaminat, [IGME]. 

Així que en termes de protecció dels ecosistemes, s’assumirà com a una situació de risc 

acceptable aquella en que, per cada substància, el quocient entre el nivell d’exposició 

(expressat com a concentració) i l’umbral ecotoxicològic (definit per la concentració màxima 

per el que no s’esperen efectes sobre els ecosistemes) és inferior a la unitat. On es descriu 

el nivell d’exposició com la predicció de la concentració d’exposició (PEC) i l’umbral 

ecotoxicològic com predicció de la concentració de no-efectes. 

Risc acceptable = PEC/ PNEC < 1     (Eq.4.1) 

4.3. Conceptes bàsics i metodologia de l’avaluació de risc 
ecològic. 

La contaminació del sòl suposa en si mateixa la pèrdua d’un recurs natural, però a més els 

contaminants químics poden arribar a determinats receptors produint efectes negatius sobre 

aquestos. Així que el que es valora és la probabilitat de que la contaminació en un sòl 

produeixi efectes en determinats receptors d’un ecosistema. Per tant, l’avaluació del risc 

ambiental passa a ser un dels pilars en el que descansa la gestió de sòls contaminats.  

L’anàlisi de risc ambiental (ERA) és un procés científic d’identificació i avaluació de la 

probabilitat de què efectes adversos ecològics puguin passar o estiguin passant com a 

resultat de l’exposició d’un compost químic . O sigui, que són processos sistemàtics per 
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poder predir el risc i les conseqüències de diferents activitats antròpiques en els 

ecosistemes. 

Aquest model d’avaluació de risc ambiental o ecològic va ser proposat per l’Acadèmia 

nacional de Ciències dels E.E.U.U. (Nationaly Acadeny of Sciencies, 1983) i posteriorment 

adaptat per l’Agència de Protecció Ambiental dels E.E.U.U. per sòls contaminats (USEPA, 

1989), més tard aquest model és el que s’ha imposat a la Unió Europea i la resta de països.  

L’ERA forma part d’un procés més complex que és l’anàlisi de risc. Aquest està format de 

tres fases consecutives: l’avaluació de risc ambiental, la gestió del risc i la comunicació del 

risc. La gestió del risc és el procés d’identificar, avaluar, seleccionar i implementar les 

accions de reducció del risc. En les últimes dècades l’avaluació de risc ambiental s’ha 

convertit en una eina per poder prendre decisions en les etapes següents i serveix com a 

base de la gestió del risc. 

L’avaluació del risc ambiental consisteix en quatre fases: la formulació del problema, 

l’avaluació de l’exposició, l’avaluació d’efectes i la caracterització del risc tal i com es mostra 

en l’esquema de la Fig. 4.2. 

 

Fig.4.2. Esquema estructural de l’avaluació de risc ecològic. 
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- Formulació del problema: en aquesta primera etapa s’ha de definir el problema, les 

metes i els paràmetres a usar. S’ha de resumir tota la informació disponible descrivint 

les característiques dels contaminants, i del medi receptor, identificant els receptors 

de preocupació i  desenvolupar un model conceptual. 

- Avaluació de l’exposició: aquesta etapa consisteix en descriure les fonts del 

contaminant i la seva descarga, el transport i destí del contaminant en el medi, i les 

vies d’exposició per tal assolir el valor estimat de la concentració del contaminant 

químic a la qual els receptors i el medi poden ser o són exposats. Aquesta 

concentració estimada s’anomena predicció de la concentració d’exposició (PEC; 

prediction exposure concentration). 

- Avaluació d’efectes ecològics (avaluació de la dosis-resposta): aquesta fase 

estima la relació entre la concentració d’un contaminant i la resposta (efecte) de 

l’ecosistema afectat. Aquest valor és usat per relacionar el contaminant amb la 

resposta biològica. El tipus de dades emprades són dades de camp, dades de proves 

de toxicitat, observacions i dades de la literatura científica. A partir d’aquesta relació 

s’establirà el valor de concentració que actuí com a llindar, per sota del qual es pugui 

afirmar que no existeixin possibles efectes adversos per l’ecosistema. Aquesta 

concentració llindar estimada s’anomena predicció de la concentració de no-efectes 

(PNEC; prediction no-effects concentration). 

- Caracterització del risc: és la última etapa de l’avaluació. Es tracta d’estimar i 

descriure el risc en base a l’exposició comparada amb els efectes. L’estimació del 

risc es pot fer a través del càlcul del quocient de PEC/ PNEC, aquest s’anomena 

quocient de caracterització del risc (HQ; quocient del risc), es tracta d’un mètode 

ràpid i simple. Si PEC/PNEC es més petit que 1 voldrà dir que el risc és insignificant, i 

si el quocient es més gran o igual a 1 implicà un possible risc i per tant alguna gestió 

del risc serà considerada necessària. 

 

PEC/PNEC Risc 

>1 potencial o alt 

=1 potencial  

<<1 Baix 

Taula 4.1 Valors de risc relacionat amb el quocient. 
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Així l’esquema general a seguir en el càlcul de l’avaluació de risc ecològic o ambiental és el 

que es mostra en l’organigrama de la figura. 4.3.  

La filosofia bàsica del procediment és realitzar  inicialment el càlcul del quocient PEC/PNEC 

amb l’ús de moltes dades simples i suposicions conservatives. Si aquestes dades o 

suposicions condueixen a la conclusió de que pot existir un problema (PEC/PNEC>1), llavors 

pot ser realitzada una reformulació del seu PEC o PNEC. Aquesta redefinició pot ser de 

varies etapes usant progressivament la elaboració de més dades i corresponents menys 

suposicions conservatives. Finalment s’arribarà a una conclusió. Si la relació és major que 1 

alguna forma d’administració o gestió del risc ha de ser considerada necessària. 
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Figura.4.3. Organigrama de l’avaluació de risc ambiental (ERA). 
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4.4. Els metalls pesants com a contaminants dels sòls. 

Els contaminants que poden contenir els sòls es classifiquen a trets generals en orgànics, 

inorgànics i en alguns casos certs tipus d’energies (temperatura, terbolesa, etc.).  

Dins els contaminants inorgànics estan: ions majoritaris (Cl-), metalls pesats, nutrients (NO3
-). 

Els metalls pesats han estat objecte d’atenció per la seva abundància i les seves 

característiques de contaminants peculiars. Aquestes característiques peculiars són les 

següents: 

Són elements traça, estan sempre presents en el sòl (nivells de fons), i l’origen d’aquests 

nivells no és extern sinó que prové del material originari de les roques del sòl. Alguns d’ells 

són oligoelements o sigui que són necessaris i beneficiaris per alguns organismes i plantes, 

però també són tòxics si sobrepassen certs nivells de concentració.  Els metalls pesats no 

són eliminats, en general, per processos naturals, al contrari que la majoria de contaminants 

orgànics, ja que no poden degradar-se ni biològica ni químicament.  Aquets tenen tendència 

a acumular-se en els sòls i sediments, a partir dels quals es remobilitzen per diversos 

processos i es mouen a través de la cadena tròfica arriben fins hi tot a l’home. A més la seva 

concentració en els essers vius augmenta a mesura que són ingerits per altres, per el que la 

ingesta de plantes i animals contaminats pot provocar sintomes d’intoxicació, bioacumulació 

[Chaney et. al., 2001; Lickso et. al., 1999; McEldowney et. al., 1993]. La principal 

preocupació en la contaminació per metalls pesats és la seva persistència. 

4.5. Poder d’amortidor del sòl 

El sòl actua normalment com una barrera protectora d’altres medis més sensibles 

(hidrològics i biològics) exercint funcions de filtració, descomposició, neutralització o 

emmagatzemen i eviten en gran part la seva biodisponibilitat. Però aquesta capacitat de 

depuració no és igual per a tots els sòls i té un límit en cada situació. Quan el sòl deixa de 

ser eficaç per actua com a barrera protectora funciona com un sòl contaminat, font de 

contaminants.  

La capacitat depuradora d’un sòl depèn fonamentalment de la seva composició i de certes 

propietats. En concret continguts de M.O., carbonats, òxids-hidròxids de Fe/Mn, capacitat de 

canvi catiònic, pH, Eh, textura, porositat...  
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El poder amortidor d’un sòl representa la capacitat que té per controlar els efectes negatius 

dels contaminants i tornar-los innocus o inactius.  

Bomba Química del Temps (BQT). 

És possible que únicament els metalls es trobin emmagatzemats en forma inactiva en el sòl 

sota unes condicions determinades, que en cas d’alteració condueixen a una alliberació 

d’aquests. La cadena d’aconteixaments causats per la mobilització i transformació de 

compostos químics emmagatzemats en sòls com a resposta a determinades alteracions de 

l’ambient es coneix com BQT. Aquesta BQT depèn de la vulnerabilitat del sòl de l’entrada de 

compostos químics i de l’ús d’aquest. 
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5. Protocol per l’ARE en sòls contaminats per 
metalls. 

5.1. Formulació del problema 

L’objectiu d’aquesta primera fase és obtenir el model conceptual de la interacció del 

contaminant en el medi i receptors. Per tant, cal començar amb la caracterització de cada 

vector per separat, després com actuaran conjuntament i finalment defineixes el problema. 

Així doncs, a continuació es realitza, per tal de donar les eines bàsiques per el 

desenvolupament del procediment de la formulació del problema: 

-   la caracterització del contaminant: 

- definició dels metalls i la seva toxicitat, 

- classificació i caracterització de les Fonts de contaminació, 

-   la caracterització del medi contaminat: 

- definició del sòl, 

- classificació del sòl segons l’ús (ja que en funció de l’ús o dels futurs usos varien els 

objectius de remediació), 

- classificació segons les propietats del sòl que afecten a l’acumulació i disponibilitat 

dels metalls. Segons pH, textura, salinitat, matèria orgànica... 

-   identificació de receptors potencials, 

-   realització del model conceptual. 

En un cas concret d’un emplaçament contaminat en l’apartat de formulació del problema és 

important integrar la localització ubicació d’aquest. Amb l’aportació de plànols, mapes i/o 

fotos aèries de la zona. 
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5.1.1. Característiques dels metalls 

5.1.1.1.      Definició 

Es considera metall pesant a aquell element que té una densitat igual o superior a 5g/cm3 en 

forma elemental i el seu número atòmic és superior a 20 (excloent el metalls alcalins i 

alcalinoterris). La seva presència en l’escorça terrestre és inferior al 0.1%. Junt aquests 

metalls tot i ser metalls lleugers o no metalls també s’engloben dins aquest grup, ja que 

tenen orígens i comportaments associats, és el cas de As, B, Ba, Se, Sb i Bi. 

Dins dels metalls pesants els podem dividir en dos grups; els metalls essencials i els que no 

presenten funció biològica coneguda.  

Metalls essencials (elements traça): són el requerits en petites quantitats per plantes i 

animals són els necessaris perquè els organismes completin el seu cicle de vida, tot i així 

petites variacions en les seves concentracions poden causar efectes nocius. Dins d’aquest 

grup tenim: Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni i Zn. I no metalls que presenten una funció biològica As, 

B, Se. (Wood,1974; Rovira; 1993).  

Metalls que no presenten funció biològica coneguda: són aquells que la seva presència en 

determinades quantitats en els essers vius provoquen disfuncions en els seus organismes. 

Són principalment: Cd, Hg, Pb, Cu, Ni. I Sb i Bi s’associen aquest tipus de metalls sense 

funció biològica coneguda. 

5.1.1.2.     Toxicitat dels metalls 

Com a factors inherents al metall tenim la toxicitat que depèn en primer lloc de la naturalesa 

del metall i de la seva disponibilitat en l’ambient, segons aquests factors Wood (1974) va 

classificar els metalls en tres categories: 

a) No crítics: Na, K, Mg, Ca, Fe, Li, Rb, Sr, Si, Mn i Al*. 

*L’alumini és tòxic per la biota quan es mobilitza a un pH baix. 

b) Tòxics però molt insolubles: Ti, Hf, Zr, W, Nb, Ta, Re, Ga, Os, Rh, Ir, Ru i Ba. 

c) Molt tòxics i relativament disponibles: Be, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Cr, Pd, Ag, Cd, Pt, Au, 

Hg, Tl, Pb. I As, Se, Te, Sb i Bi no metalls que s’associen en aquest grup. 

Els metalls pesants han estat objecte d’atenció per les seves característiques de 

contaminants peculiars: 



Guia metodològica per l’avaluació de risc ecològic en sòls i aigües subterrànies contaminades per metalls pesants.  Pág. 27 

 

- Posseeixen caràcter acumulatiu, la seva concentració no disminueix amb el 

temps. 

- Són necessaris i beneficiaris per les plantes i altres organismes a determinats 

nivells però també són tòxics quan sobrepassen uns nivells de concentració.  

- Estan sempre presents en el sòl a uns nivells de concentració anomenats 

nivells de fons, el origen d’aquests no és extern sinó que prové del material 

originari de les roques del sòl. 

- Amb freqüència es troben com a cations que interactuen fortament amb la 

matriu del sòl, el que en ocasions es tradueix que a elevades concentracions 

es poden trobar en forma química no danyina o inerta. Tot i això aquests 

metalls poden mobilitzar-se i canviar de forma química degut a canvis en les 

condicions mediambientals, canvis en el ús del sòl, o per saturació de la 

capacitat de tamponament del sòl.  

La principal preocupació en la contaminació per metalls pesants està en la seva 

persistència. Així els compostos que contenen els metalls es poden alterar o degradar, però 

els metalls no, i fins i tot poden transformar-se en formes més o menys tòxiques del metall. 

Això ens porta al concepte de biodisponibilitat i especiació (veure apartat 5.2.1.). 

En el sòl els metalls pesants es poden trobar com ions lliures, com a compostos metàl·lics 

solubles, compostos insolubles com òxids, carbonats i hidròxids. La seva acció directa sobre 

els essers vius passa a través del bloqueig de les activitats biològiques, és a dir, la 

inactivació enzimàtica per la formació d’enllaços entre el metall i els grups –SH (sulfhidrils) de 

les proteïnes, causant danys irreversibles en els diferents organismes.  

5.1.1.3 Fonts de la contaminació dels sòls per metalls pesants 

a) Classificació de les fonts. 

Podem classificar les fonts del contaminant segons el seu origen en: natural o antropogènic.  

Així doncs, podem distingir dos tipus de fonts segons l’origen dels metalls pesants: 

Origen natural:  són els continguts de metalls pesants que provenen de la transformació del 

material original del sòl. Aquestes concentracions naturals de metalls poden arribar a ser 

tòxiques, ja que concentracions naturals de metalls pesants molt altes en el sòl poden 

ocasionar acumulació en plantes i efectes tòxics per els animals que les consumeixen. Tot i 
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així, en el processos naturals de transformació de les roques per originar el sòl, els metalls 

pesants encara que es trobin a elevades concentracions no solen passar els umbrals de 

toxicitat i a més es solen trobar en formes poc assimilables per els organismes.  

Aquestes concentracions d’origen natural són les anomenades concentracions de fons i 

varien àmpliament segons les àrees (segons els constituents del sòl).  

Els continguts mitjos de metalls en els sòls es reprodueixen enla Fig.5.1. (s’ha de destacar 

que la concentració varia amb la profunditat): 

 

Fig.5.1 Rang de concentració de metalls traça en sòls.[IGME] 

En els sòls els més abundants són Mn, Cr, Zn, Ni i Pb (1–1.500 mg/kg; el Mn pot arribar fins 

10.000 mg/kg), en menors concentracions es troben el Co, Cu, i As (0.1-2.50 mg/kg) i en 

mínims percentatges Cd i Hg (0.01-2mg/kg).  

Fonts antropogèniques: són les referides a les concentracions causades per les activitats 

humanes. La contaminació de metalls en el sòl i més tard en aigües subterrànies presenten 

orígens molt diversos, els més freqüents són: 1)extraccions mineres, 2)eliminació de residus, 

3)incorrecta emmagatzemen o abocament de residus, 4)situacions accidentals imprevistes, 

5)activitats agràries i d’altres. 

La Taula 5.1. dóna una representació dels processos industrials com a  principals fonts pels 

quals s’introdueixen metalls pesats al medi. 

Origen Sb As Cd Cu Cr Hg Ni Pb Zn
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Bateries elèctriques     * *     * *   

Ciments      *     

Xapats metàl·lics         *         

Curtits de pell    * *     

Elèctrica i electrònica     * * *   * * * 

Farmacèutiques  *  * *    * 

Fertilitzants   * * * * * * * * 

Fotografia   * * *   *  

Fundició   * * * *         

Galvanitzats i electroxapats   * * *  * * * 

Mineria * * * * * * * * * 

Motors   * * *    * 

Municions i explosius       * *     *   

Papereres i similars    * *  * * * 

Pesticides   *   * * *   * * 

Pigments, tints i pintures *  * * *  * * * 

Plàstics *   *   *       * 

Químiques i petroquímiques * * * * * * * * * 

Tèxtils *     * *       * 

Vitroceràmica     *       * *   

 Taula 5.1. Principals orígens antropogènics dels metalls pesants (Wittman, 1981). 

En l’annex A es presenta el llistat d’Activitats Potencialment Contaminants del Sòl 

(APC’s). El RD 9/2005 defineix aquestes activitats industrials o comercials que, ja sigui 

per l’ús de substàncies perilloses o per la generació de residus, poden contaminar el sòl. 
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El llistat que es presenta constitueix la interpretació del que s’indica a l’annex I del RD 

9/2005 adaptat a la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE 93 Rev1). 

Nivell genèric de referència (NGR) és la concentració límit d’una substància 

contaminant en el sòl que no comporta un risc superior al màxim acceptable per la salut 

humana o dels ecosistemes [Real Decret 9/2005]. En l’annex VII del Real Decret 9/2005  

es defineixen els criteris per el càlcul dels NGR deixant en les mans de les comunitats 

autònomes establir-los. 

En el cas de Catalunya , a partir de la publicació del RD 9/2005, s’han definit un nivells 

genèrics de referència per metalls pesants aplicables en la protecció de la salut humana 

segons els diferents usos del sòl, tal i com es mostra en la taula 5.2. Però no s’han definit 

els NGR per metalls per la protecció d’ecosistemes. Així que tal com indica l’annex VI del 

RD 9/2005 s’usarà dades toxicològiques validables obtingudes d’assajos realitzats amb 

protocols normalitzats per la Unió Europea (EU) o d’altres assajos que es pugui justificar 

la seva validesa (mirar apartat 5.3.3). 

En el País Basc IHOBE,SA si que ha definit valors per la protecció dels ecosistemes 

terrestres són els que es mostren en la taula.5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Ús 

industrial Ús urbà Altres usos
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Element (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

Antimoni 30 6 6 

Arsènic 30 30 30 

Bari 1000 880 500 

Beril·li 85 40 10 

Cadmi 55 5 1 

Cobalt 90 45 20 

Coure 1000 310 50 

Crom(III) 1000 1000 100 

Crom(VI) 20 10 1 

Estany 1000 1000 50 

Mercuri 30 3 2 

Molibdè 65 7 3 

Níquel 1000 460 45 

Plom 540 55 55 

Seleni 70 7 0,7 

Tali 40 4 1 

Vanadi 1000 190 130 

Cinc 1000 640 100 

Taula.5.2. Valors (NGR) per metalls per la protecció de la salut humana. [Arc-cat, 2006] 

 

 

 Sòl (mg/kg) 
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Element VIE-B VIE-C 

Arseni 23 35 

Cadmi 0,8 18 

Crom (III) 53 75 

Coure 24 250 

Mercuri 0,3 3 

Niquel 40 280 

Plom 44 330 

Cobalt 20 30 

Zinc 106 840 

IHOBE,SA.,1998 

B= Valor màxim amb risc acceptable 

C= Concentració per sobre de la qual el risc és inacceptable 

Taula.5.3.Valors indicatius per la protecció dels ecosistemes,[IHOBE, Vol.8, 1998]. 

b)Caracterització de les fonts 

Cal definir tant la seva geometria, la qual pot ser generalitzada, puntual i ploma, com   la 

seva temporalitat, que pot ser : constants, intermitents. 

Segons la distribució geomètrica dels contaminants en l’àrea problema podem diferenciar 

tres tipus: 

- Generalitzada: és a dir que afecta aproximadament per igual a tot un sòl. Sols ser 

conseqüència d’una contaminació difusa o directa, i per lo general correspon a sals en 

dissolució amb un potencial de difusió alt. 

- Puntual: afecte a una àrea d’extensió limitada, normalment constituïda per un contaminant 

químic amb escassa capacitat d’infiltració, ja sigui per la seva naturalesa o el seu escàs 

volum, o la naturalesa del terreny. 
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- Plomes: les plomes són la derivació d’una contaminació puntual, quan persisteix durant 

llargs períodes de temps, o està constituïda per un volum important del contaminant. 

I a la vegada, segons el tipus d’emissió en el temps en fonts caracteritzades per: 

- Emissions continues: caracteritzades per un radi constant de fluxe d’emisió en un periode 

de temps llarg. 

- Emissions intermitents: poden ser emissions de: 

- pic: que es caracteritzen per una gran quantitat de descarga en un temps curt 

on existeixen intervals de temps entre pics.  

- bloc: que son caracteritzades per un radi de fluxe més o menys constant 

sobre cert períodes de temps amb intervals regulars. 

Aquesta guia, tal i com ja s’ha indicat, es centrarà en la contaminació dels sòls per metalls 

d’origen antropogènic, concretament en la deposició de residus industrials en els sòls. 

Procedents d’una font d’emissió continua amb distribució en forma de ploma. 

5.1.2. Característiques del medi receptor 

Per tal d’entendre l’evolució del contaminant en el medi s’han de definir la classe  i propietats 

del sòl que poden influir en aquesta evolució. 

5.1.2.1 Definició del sòl 

Generalment es defineix el sòl com la capa superior de l’escorça terrestre, que constitueix 

d’interfície entre la terra (geosfera), l’aire (atmosfera), i l’aigua (hidrosfera).  

Dins del sòl es poden considerar dos parts: la part abiòtica i la biòtica. La part biòtica o part 

viva del sòl compren una gran varietat d’organismes; arrels de les plantes, fauna de sòl i 

microorganismes principalment bactèries i fongs. 

La part abiòtica del sòl esta constituïda per  tres fases; gasosa 25%, líquida 25% i sòlida 

50% (%volum). Entre els components inorgànics i orgànics de la fase sòlida es formen 

espais intersticials, i és en aquests forats és on es disposa la fase líquida i gasosa del sòl. 

Degut a que es considera que els metalls pesats no són volàtils i per tant no interaccionen 

amb la fase gasosa, no tindrem en compte aquesta fase [Sastre Sorolla, 2005]. 

Fase sòlida: 
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La fase sòlida està composada en gran part per partícules minerals (sobre el 45% del seu 

volum) i en un menor part de matèria orgànica (sobre 5%).  

 Fracció mineral: en la composició d’aquesta fracció s’ha de destacar diferents tipus 

de minerals, com:  

- Aluminosilicats: Són molt abundants en el sòls. Aquests presenten carga negativa, la 

qual es compensada per l’adsorció d’ions positius que poden ser posteriorment 

intercanviables. La adsorció es produeix per la formació de complexos superficials o 

per enllaços electrostàtics. Aquets complexos són la base d’intercanvi catiònic del 

mineral, i compleixen amb la propietat d’emmagatzemar el nutrients del sòl per les 

plantes (per exemple: K+, NH4
+, Ca2+), però també poden acumular contaminants com 

Cd2+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, As3+/ As5+, ...) 

- Òxids metàl·lics: Són els òxids, hidròxids i oxihidròxids presents en el sòl de Fe2+/Fe3+ 

(goetita, hematita), Mn2+/ Mn4+ (birmesita) i Al3+ (gibbsita). Aquets tenen una gran 

influencia en el comportament dels sòls degut a que presenten una gran reactivitat. 

Aquests òxids metàl·lics tenen una elevada capacitat de sorció d’elements traça 

mitjançant substitucions de cations divalents o trivalents o a partir de processos 

d’oxidació superficial.  

- Carbonats: Es refereix a la calcita (CaCO3) i la dolomita (CaMg(CO3)2) present en el 

sòls. Aquests presenten una elevada capacitat d’intercanvi catiònic degut als seus 

enllaços predominantment iònics amb Ca2+ i Mg2+. Existeixen processos de 

coprecipitació dels carbonats amb altres minerals de Fe i Mn, on la formació i 

solubilització d’aquests està controlada per condicions de pH i règim hídric.  

- Altres minerals: En sòls d’alta salinitat o baixa hidratació la presència de sulfurs 

(FeS2; pirita), sulfats (CaSO4.2H2O; guixos), i clorurs (NaCl) és significativa. Les 

formes cristalines de fosfats no s’acostumen a trobar en les sòls, però si es troben 

mescles amorfes de fosfats de Ca2+, Fe2+ i Al3+.  

 Fracció orgànica: Aquesta fracció està composada per  substàncies procedents 

 d’organismes vius, arrels i humus. Aquests estan constantment sotmesos a 

 processos de descomposició, transformació i síntesis. La fracció orgànica la dividim 

 en dos grups: 

- Matèria orgànica no  húmica: Està formada per la biomassa de procedència vegetal, 

animal o microbiana. Està composada per hidrats de carboni, proteïnes, pèptids, 
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aminoàcids i àcids grassos de baix pes molecular. Tenen poca persistència en el sòl 

ja que són fàcilment digerits per microorganismes.  

- Substàncies húmiques: És el principal constituent de la matèria orgànica dels sòls. Es 

tracta d’una mescla heterogènia de compostos orgànics d’origen biològic. 

Composada bàsicament per humina (PM elevat, és insoluble), ac. húmics (PM 

intermig, fracció soluble en aigua)i ac fúlvic (PM menor, soluble en tot el rang de pH), 

es presenten en forma tridimensional i polimèrica. I la gran quantitat de grups 

funcionals que presenten és la causa de moltes de les propietats i reactivitat de la 

fracció orgànica en els sòls. 

La fracció orgànica tot i ser minoritària respecte  la fracció mineral l’hem de considerar d’igual 

importància respecta en la interacció amb el sòl i els nutrients o contaminants, degut a la 

seva alta reactivitat i alta capacitat d’adsorció, factor important a tenir en conte en la 

contaminació per metalls. A més la matèria orgànica influeix amb les característiques físico-

químiques del sòl com; el pH, capacitat d’intercanvi catiònic (CEC), retenció d’aigua. 

Fase líquida:   

La fase líquida com ja s’ha indicat abans esta continguda en els espais intersticials de la fase 

solida. La solució està formada per aigua i diferents compostos en dissolució, que son 

matèria en suspensió, ions lliures i ions formen complexes amb lligands orgànics o 

inorgànics (Porta et al., 1994). Els ions presents en la dissolució del sòl provinents de sals 

dissoltes són: 

- com a cations: Ca2+, Mg2+, Na+ i K+. 

- com a anions: HCO3 
-, SO4

2-, i Cl-. 

La fase líquida té un paper molt important en el transport de nutrients o possibles 

contaminants a través del perfil de sòl. A més aquesta fase és el medi per el qual 

absorbeixen els elements necessaris i s’eliminen excedents, així també poden ser absorbits 

per les plantes els contaminants incorporant-se a la cadena tròfica [Sastre Sorolla, 2005].  

5.1.2.2. Classificació del sòl segons l’ús 

A efectes legals i pràctics els sòls estan classificats segons l’ús que se’ls hi dóna [RD/92005] 

i per cada ús s’estableixen uns nivells de neteja diferents. 
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Ús industrial del sòl: aquell que té com propòsit principal el de servir per el desenvolupament 

d’activitats industrials, excloses les agràries i ramaderes.  

Ús urbà del sòl: aquell que té com propòsit principal el de servir per el desenvolupament 

d’activitats de construcció de vivendes, oficines, equipaments i dotacions de serveis i per la 

realització d’activitats recreatives i esportives. 

Per altres usos del sòl: aquells que no sent ni urbans ni industrials són aptes per el 

desenvolupament d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes. 

5.1.2.3. Propietats del sòl que afecten a l’acumulació i disponibilitat dels metalls 

La toxicitat dels compostos metàl·lics en els sòls no depenen tant sols de si mateixos, sinó 

que està fortament influenciada per les característiques del sòl en el que es troben. Per tant, 

establir les característiques edàfiques; les propietats higrogeològiques, composicionals i 

físico-químiques d’un sòl resulta imprescindible a l’hora de determinar la toxicitat d’un metall 

pesat, ja que d’aquestes característiques depèn el comportament del sòl en front a 

l’acumulació i reactivitat del metall. 

5.1.2.3.1 Tipus de medi (característiques hidrogeològiques) 

S’estableix la classificació de medis, segons els tipus de medi es veuen afectats els 

processos de fluxe degut a la porositat i permeabilitat del medi (a la seva disposició espaial) 

en tres grans tipus [IHOBE, vol.5 1998]. 

- Medi porós: medi permeable i homogeni que presenta forats intersticials (poros) 

interconectats, assimilable macroscopicament a un medi continuo. Per exemple 

medis associats a formacions sorrenques. 

- Medi fissurat: medi permeable heterogeni i discontinuo, en el que l’aigua flueix a 

través d’una xarxa de fissures obertes, diversament connectades, on les orientacions 

en general estan distribuïdes de manera anisòtropa. A una escala petita el medi 

fissurat pot ser assimilat a un medi homogeni, continuo i anisòtrop. Per exemple en el 

cas del granit fracturat. 

- Medi càrstic: medi permeable heterogeni, discontinuo, i amb predomini de fluxe en 

conductes de grans dimensions. Aquest medi és el que te menys temps de 

residència del fluxe, contaminació a medis aqüífers quasi directa. 

Característiques hidrològiques del sòl que influencien al transport del contaminant: 
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- Densitat aparent del sòl (ρs) : es defineix com el pes sec d’una unitat del sol. La densitat del 

sòl és dependent de la textura, porositat i contingut de M.O., sent de 1.5 a 1.8 g/cm3 els 

valors més típics.   

- Porositat efectiva(ne): quantitat d’espais porosos interconectats que permeten la transmissió 

de fluids. S’expressa com la relació entre el volum d’intersticis connectades i el volum total 

del medi porós, inclosos. En la taula 5.4. es mostren els valors més habituals en funció tipus 

de sòl. 

- Porositat de l’aigua (θa): és el radi adimensional del volum de porus ocupats per l’aigua 

respecte al volum total de la matriu sòlida.  

- Tasa d’infiltració (Inf): la infiltració és el procés per el qual l’aigua superficial o de la pluja 

penetra en la matriu del sòl. Aquest procés depèn de tasa de precipitacions i del tipus de sòl. 

- Conductivitat Hidràulica (K): expressa la facilitat en la que el fluid és transportat a través del 

medi porus (Bear, 1979). Pot ser definida com la tasa volumètrica del fluxe per unitat d’àrea 

per unitat de gradient (Cleary en Ramos et al., 1989). El valor d’aquest paràmetre és funció 

de la composició del sòl, com més gran és la permeabilitat del material més gran és la seva 

conductivitat. En la taula 5.4. es mostren els valors més habituals en funció tipus de sòl. 

- Gradiente hidràulic: la direcció del fluxe de l’aigua subterrània degut a canvis en la 

profunditat del nivell piezomètric. Es pot definir també com el pendent del nivell freàtic, sent 

de 0,0001 a 0,05 els valors més habituals. 

 

 

 

Tipus de sòl ne(%) Inf (m/d) K (cm/s) 

Argilós 0,35 – 0,60 0,00328 - 0,00066 10-9 a 10-6 

Argilós Llimós  0,00657 - 0,00329  

Llimós 0,30 – 0,60 0,01315 - 0,00658 10-6 a 10-3 
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Llimós Sorrenc  0,01972 - 0,01315 10-5 a 10-3 

Sorrrenc 0,25 – 0,50 menor de 0,01972 10-5 a 1 

Graves 0,25 - 0,40  10-2 a 1 

Taula.5.4. Paràmetres habituals, [IGME i U.S.EPA, 1996c] 

 

5.1.2.3.2 La textura del sòl 

El terme de textura s’usa per representar la composició granulomètrica del sòl. Així que ve 

definida per el tipus de fracció mineral present, ja que depèn del percentatge dels diferents 

tamany de partícula. La textura es divideix en tres grups bàsics en funció del tamany en 

argila, llimó y sorra. Els termes texturals es representen d’una manera gràfica en un 

diagrama triangular que representa el valor de les tres fraccions, tal i com mostra la Fig.5.2. 

 

 

Fig.5.2 Textura del sòl. 
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La determinació de cada fracció es realitza per cada partícula per el que s’han establert 

diverses classificacions granulomètriques en les que destaquen la classificació Internacional i 

la USDA ( ), ambdues classificacions es reprodueixen en la figura. 

 

Fig.5.3. Taula granulomètrica. 

La textura del sòl dóna una idea de la porositat paràmetre que determina la permeabilitat del 

sòl, és a dir la velocitat amb la que l’aire i l’aigua es mouen. 

La textura juga un paper fonamental a l’hora de caracteritzar la contaminació del sòls per 

metalls. El percentatge d’argila influeix sobre la mobilitat dels metalls en els sòls contaminats. 

Això es degut a que presenta tendència adsorbir els metalls pesats, quedant retinguts en les 

seves posicions de canvi. Pel contrari els sòls sorrencs no presenten aquesta capacitat de 

fixació i els metalls passen ràpidament al subsòl i poden contaminar les aigües subterrànies. 

Així que, la fracció d’argila resulta ser la més determinant en el comportament d’un horitzó i 

en conseqüència del sòl. És per això que classificarem d’una forma senzilla les textures del 

sòl segons el percentatge d’argila i la relació dependent amb la capacitat de fixació dels 

metalls, com es mostra en la taula 5.5. 

 

Tipus de sòl % d’argila Capacitat de fixació de metalls  

Argilós <10 Molt alta 

Franc 10-30 Moderada 

Sorrenc >30 Molt baixa  

Taula.5.5. Relació tipus de sòl amb capacitat de fixació. 

5.1.2.3.3 El pH del sòl 
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La contribució del pH a la qualitat intrínseca del sòl ve donada per la seva influencia en els 

processos d’humificació i mineralització a través dels microorganismes existents. A més 

aquest factor pot induir toxicitat, ja que pot fer assimilables substàncies per les plantes i 

microorganismes, a més intervé en els processos de difusió i fluculació del complex 

adsorbent. La classificació del sòl segons els valors de pH esquematitzada en la taula 5.6. 

El pH és un dels paràmetres que més influencia en els processos edàfics en la reactivitat del 

sòl i en la mobilitat dels metalls. La majoria dels metalls pesants tendeixen a estar més 

disponibles a pH àcids a excepció de As, Mo, Se i el Cr els quals presenten major 

disponibilitat en sòls de pH alcalí,  Sauvé i col. (1997, 2000) han estudiat la variació de la 

solubilitat del Cu i Cd en sòls contaminats en funció dels nivells de metall presents en el sòl, 

el pH i el contingut de matèria orgànica. La influència del pH es posa en manifest a l’estudia 

la distribució dels metalls entre el sòl i la dissolució del sòl, observant un decreixement 

marcat de la disponibilitat del metall al incrementar el pH.  

 

 

pH Classificació del sòl 

<4 Extremadament àcid 

4 – 4,7 Molt fortament àcid 

4,8 - 5,5 Fortament àcid 

5,6 - 6,5 Moderadament àcid  

6,6 - 7,3 Neutre 

7,4 - 8 Moderadament bàsic 

8,1 - 8,5 Fortament bàsic 

>8,5 Extremadament bàsic 

Taula.5.6. Classificació sòl segons pH. 

La concentració d’un metall en la dissolució del sòl i per tant la seva biodisponibilitat i toxicitat 

potencial estan controlades per les reaccions de adsorció i desorció del sol. Aquests 
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paràmetres d’adsorció de metalls per el sòl es veuen fortament influenciats per diversos 

paràmetres edàfics i en concret per el pH, com es posa de manifest en nombrosos estudis: 

Alloway (1995) establint en els seves conclusions que els sòls a pH bàsics presenten una 

adsorció més forta (més retenció dels contaminants metàl·lics) que a pH àcids. La 

dependència amb el pH dels diferents metalls es mostra a la figura 5.4. 

 

Fig.5.4. Relació del pH amb % adsorbit. 

5.1.2.3.4 La salinitat del sòl 

La salinitat del sòl ve determinada per el contingut de sals en el sòl. La conductivitat elèctrica 

es la magnitud que s’usa per caracteritzar el grau de salinitat en el sòl, ja que està 

directament relacionada amb la concentració d’ions en dissolució. La mesura de conductivitat 

de l’extracte aquos d’un sòl permet establir una estimació de la quantitat de sals que conte. 

Els sòls poden classificar-se en funció de la seva conductivitat com s’indica en la taula 5.7. 

La salinitat és un paràmetre que influencia la mobilitat dels metalls en el sòl. Un augment de 

salinitat en el sòl pot incrementar la mobilitat dels metalls pesats per dos mecanismes. El 

primer mecanisme seria que els cations associats a les sals (Na, K) poden reemplaçar als 

metalls en llocs d’adsorció. El segon mecanisme seria que els anions clorur poden formar 

complexes solubles estables amb metalls pesats com; Cd, Zn i Hg. Sòls d’elevada salinitat 

tendeixen a donar sòls de pH bàsics. 

 

Classificació del sòl  Conductivitat (µS/ cm) 
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No Sali <350 

Lleugerament sali 350 – 650 

Sali 650 – 1150 

Molt Sali > 1150 

Taula.5.7. Classificació del sòl segons conductivitat. 

5.1.2.3.5 La matèria orgànica del sòl 

Segons el contingut de matèria orgànica els sòls es poden classificar-se tal com s’indica en 

la taula 5.8. 

El contingut de matèria orgànica intervé en l’estructura de l’horitzó, augmenta la capacitat 

d’infiltració de l’aigua en sòls argilosos i augmenta la capacitat de retenció en els sòls 

sorrencs i determina la disponibilitat de nutrients. 

 

% M O Classificació del sòl 

0 - 2 Molt deficients en M.O. 

2 - 4 Deficient en M.O. 

4 - 6 Contingut normal en M.O. 

6 – 8 Contingut apreciable en M.O. 

8 – 10 Humífer 

>10 Molt humífer 

Taula.5.8. Classificació del sol segons percentatge de matèria orgànica. 

La matèria orgànica (MO.) reacciona amb els metalls pesats donant lloc a complexes de 

canvi o quelats, d’aquesta forma els metalls migren amb més facilitat a lo llarg del perfil.  
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Com s’ha pogut comprovar en diferents estudis com els realitzats per Strawn i Sparks (2000), 

la complexació per la matèria orgànica dels sòls, és un dels processos que governa la 

solubilitat i disponibilitat dels metalls pesants. 

La MO. pot adsorbir tant fort alguns metalls que poden quedar en posició no disponible per 

les plantes. Per exemple algunes plantes de sòls amb elevat contingut de MO. presenten 

carència de Cu. El Pb i el Zn formen quelats solubles i molt estables amb la matèria 

orgànica.  

La toxicitat dels metalls pesats es potencia en gran mesura per la seva forta tendència a 

formar complexes organometàl·lics, el que facilita la seva solubilitat, disponibilitat i dispersió. 

L’estabilitat de molts d’aquests complexos en front la degradació dels organismes del sòl és 

una causa molt important de la persistència de la toxicitat. Tot i així, s’ha de tenir en conte 

que també la presència d’abundants complexos pot reduir la concentració dels ions tòxics en 

la dissolució del sòl.  

L’estabilitat dels complexos tendeix a seguir la següent seqüència: Cu > Fe > Mn = Co > Zn. 

 

 

5.1.2.3.6 Capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) del sòl. 

Es defineix con el nombre d’ions de carga positiva adsorbits que poden ser intercanviats per 

unitat de massa seca sota unes unitats donades de temperatura, pressió, composició de la 

fase líquida i una solució massa-solució donada [Sposito 1989]. 

En general com més gran sigui la capacitat d’intercanvi catiònic del sòl més gran serà la 

capacitat d’aquest de fixar els metalls. El poder d’adsorció dels diferents metalls pesats 

depèn de la seva valència i del radi iònic hidratat; a major tamany i menor valència, queden 

menys fortament retinguts. El CIC és funció del contingut d’argila i matèria orgànica 

fonamentalment, i en el sòl varia d’horitzó a horitzó. 

5.1.2.3.7 Potencial redox del sòl. 

La disponibilitat i mobilitat dels metalls en el sòl depèn de l’estat d’oxidació en el que es 

troben i per tant en el potencial redox del sòl en unió a la variació de pH. El potencial 
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d’oxidació-reducció és responsable de que el metall es trobi en estat oxidat o reduït. Els 

diagrames Eh-pH s’usen per mostrar l’estabilitat de compostos de metalls pesats i 

proporciona un mètode fàcil per predir el comportament d’aquests en front d’un canvi en les 

condicions ambientals. 

La solubilitat del metall depèn del pH però no són les mateixes en condicions oxidants que 

reductores. La taula 5.9. [Alloway, 1995] il·lustra la mobilitat dels metalls pesants i elements 

associats en funció de las condicions Eh i de pH. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilitat Oxidant Àcid Neutre-Alcalí Reductor 

Alta Zn Zn, Cu, Co, Ni,      

    Hg, Ag, Au     

Mitja Cu, Co, Ni, Hg,  Cd Cd   

  Ag, Au, Cd       

Baixa Pb Pb Pb   

  Fe, Mn, Al, Sn Al, Sn, Pt, Cr Al, Sn, Cr, Zn, Zn, Cu, Co, Ni, 

Molt baixa Pt, Cr, Zr  Cu, Co, Ni, Hg, Hg, Ag, Au, Cd, 

      Ag, Au Pb 

Taula.5.9. Mobilitat dels metalls pesats segons condicions de pH i Eh. 
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5.1.2.3.8 Carbonats 

Els carbonats són components majoritaris dels sòls carbonatats i constitueixen inportants 

superfícies d’adsorció per els metalls pesats. Un sòl és “calis” a partir d’un 10% de carbonat 

de calci (CaCO3), existien excés quan aquest supera el 20%. 

La seva presència pot tenir efectes directes i indirectes sobre la mobilitat i reactivitat dels 

metalls pesats. Directa a través de les interaccions superficials i indirecta a través del seu 

efecte sobre el pH del sòl (la presència de carbonats implica un pH alt i en aquestes 

condicions els metalls pesats precipiten disminuint la seva mobilitat). 

5.1.2.3.9 Òxids i hidròxids de Fe i Mn  

Aquests elements composicionals dels sòls juguen un important paper en la retenció dels 

metalls pesats, ja que posseeixen una alta capacitat de fixar els metalls e immobilitzar-los. 

Els mecanismes d’adsorció, fonamentalment, impliquen la substitució isomòrfica de cations 

divalents o trivalents per reaccions d’intercanvi catiònic i efectes d’oxidació en la superfície 

dels precipitats dels òxids. 

5.1.3. Identificació de receptors ecològics potencials 

Són varies les alternatives al definir l’objectiu de la protecció dels ecosistemes. 

Tradicionalment els esforços de conservació s’han dirigit majoritàriament a la protecció 

d’espècies d’interès pel seu valor econòmic, recreatiu, estètic o cultural. Però aquestes 

estratègies de conservació no resulten efectives a llarg termini, ja que no tenen en compte en 

la majoria dels casos els processos dinàmics del sistema ecològic que forma part l’espècie 

protegida. En canvi les tendències actuals centren la seva atenció en el manteniment del 

funcionament global i evolució dels ecosistemes [IHOBE, vol.4,1998]. Així la protecció del 

funcionament dels ecosistemes és un criteri definitori de la qualitat del sòl. Els efectes 

adversos poden relacionar-se amb condicions com el deteriorament o disminució de les 

capacitat de reproducció, creixement o supervivència; canvis en les característiques de la 

comunitat; o una disminució de les funcions de l’hàbitat. Els efectes de les poblacions 

s’avaluen a través dels efectes sobre paràmetres poblacionals mesurats en organismes 

individuals.  

Per tal d’escollir els receptors adequats s’han d’incloure aquells que: que representen a 

components importants de l’ecosistema i els que són representatius dels principals nivells 
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tròfics de l’emplaçament. A d’identificar els receptors potencials s’han de considerar tant les 

poblacions que estan assentades en l’emplaçament contaminat, com aquelles que tot i ser 

llunyanes a l’emplaçament i que per les seves activitats o hàbits, o bé perquè el contaminant 

migri podrien estar exposades.  

Així doncs per identificar els receptors ecològics de l’emplaçament es comença amb la 

identificació dels nivells tròfics associats als diferents hàbitats d’aquest i després es 

selecciona les espècies substitutives com a representants dels nivells tròfics més amplis. En 

l’exemple de la taula 5.10, s’identifiquen dos hàbitats principals per l’emplaçament avaluat; el 

bosc i l’aqüífer. Per cada un es distingeixen quatre nivells tròfics i seguidament s’identifiquen 

un o més receptors ecològics considerats representatius.  

Per tot l’esmentat la identificació dels potencials components biològics afectats hauria de 

comprendre de forma general: la fauna del sòl, les plantes i les comunitats microbianes 

edàfiques. I addicionalment la fauna que viu en la superfície del sòl (especialment herbívors) 

i també aquelles aus i mamífers que s’alimenten d’organismes del sòl o de plantes. 

Hàbitat Nivell tròfic Receptor ecològic 

Bosc Productor primari (plantes)   

 Consumidor primari (herbívor)   

 Consumidor secundari (omnívor) Monito de monte 

  Consumidor terciari (depredador) Zorrro chilla 

Aqüífer Productor primari (plantes)   

 Consumidor primari (herbívor)   

 Consumidor secundari (omnívor)   

  Consumidor terciari (depredador)   

Taula.5.10. Relació de receptors ecològics. 

5.1.4. Model conceptual 

El model conceptual del lloc es pot definir como una descripció escrita o una representació 

gràfica de les relacions conegudes, esperades i/o previstes entre els receptors i el medi a les 
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fonts de contaminació a les que estan exposades. Es tracta d’una eina metodològica (una 

eina d’anàlisis seqüencial) que organitza d’informació disponible i permet establir conclusions 

preliminars.  

En la Fig.5.5. es presenta un model conceptual genèric bidimensional per sistemes terrestres 

per la contaminació dels sòls a causa de la deposició de residus industrials. En aquests es 

marca el perfil del sòl i el subsòl distingim des del punt de vista hidrogeologia dos fases; la 

fase no saturada (sòl) i la fase saturada amb aigües subterrànies (aqüífer). 

En el model conceptual s’han d’integrar les rutes d’exposició més rellevants. Una ruta 

d’exposició és el procés que permet el contacte dels organismes amb els contaminants 

presents en el lloc. La ruta d’exposició es composa dels següents cinc elements: 1) la font de 

contaminació, 2) el medi ambient i els mecanismes de transport, 3) el punt d’exposició, 4) la 

via d’exposició i 5) la població receptora [Lafuente et. al.,2001]. 

Un model genèric que reculli l’inforamció esmentada seria el que es representa en el Fig.5.5. 

Tal i com es mostra en el model conceptual de la Fig. 5.5 el metall entra en el sòl un cop és 

alliberat per les fonts d’emissió (1), aquest es disposarà en la fase sòlida o líquida del sòl, 

entre aquestes fases existeixen diferents transformacions (2). Els contaminants poden ser 

transportats per diferents processos a zones no contaminades (7). I els diferents organismes 

terrestres que habiten el medi es poden veure exposats al contaminant per diferents vies 

(3,4,5,6).  
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Fig.5.5. Model conceptual genèric d’un emplaçament contaminant. 
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5.2. Avaluació de l’exposició 

Aquesta etapa consisteix en la mesura o estimació de la concentració del contaminant 

metàl·lic a la qual el sòl i els organismes terrestres són o poden ser exposats. Així l’objectiu 

serà calcular el PEC del sòl (Estimació de la concentració d’exposició; Predicción Exposure  

Concentration). Per arribar aquesta estimació proporcionant un bon model d’exposició 

hauran de contemplar i avaluar les rutes d’exposició, contemplades en el model conceptual 

genèric de l’apartat anterior.  

Així doncs aquest apartat consta d’uns primers apartats conceptuals, seguit d’una 

caracterització i per últim la quantificació: 

• conceptes de persistència, disponibilitat i especiació, 

• dinàmica i transport dels metalls pesats en el sòl. 

• Caracteritzar i definir escenaris d’exposició 

• Caracteritzar i quantificar les fonts d’emissió o alliberació del contaminant. 

• Models matemàtics de transport de contaminants en zona vadosa i saturada. 

• Identificació de les vies d’exposició dels metalls 

• Càlcul dels PECs 

5.2.1. Persistència, disponibilitat i especiació dels metalls pesants 

Com ja hem dit en apartats anteriors, la principal preocupació en la contaminació per metalls 

pesants està en la seva persistència. Així els compostos que contenen metalls poden 

degradar-se o alterar-se, però els metalls no, i fins i tot poden transformar-se en formes més 

tòxiques del metall. Això ens porta al concepte de biodisponibilitat i especiació [Chapman 

Peter, 2003]. 

Entenem per biodisponibilitat l’assimilació del contaminant per els organismes i en 

conseqüència la possibilitat de causar algun efecte. La biodisponibilitat dels metalls es 

fortament específica i controlada per el tipus d’organismes i per la forma dels compostos 

metàl·lics (si les formes metàl·liques són o no disponibles per ser assimilades per el tipus 

d’organisme).  

La toxicitat dels metalls pesants es diferent segons les diferents formes en que es poden 

trobar els metalls en el medi. La química ambiental dels metalls és molt complexa, tots els 

metalls apareixen en diferents formes en el medi, i aquestes formes es poden transformar 



Pág. 50  Memoria 

 

d’unes a les altres o existir simultàniament. A més cada una d’elles té propietats físiques, 

químiques i toxicològiques específiques. I aquestes formes varien àmpliament segons la 

composició del sòl i les condicions ambientals.  

Per sota el concepte d’especiació s’amaga una connotació geoquímica, així que podem 

relacionar la especiació amb la mobilitat dels metalls en el sòl.  Com s’ha esmentat 

anteriorment, el grau de toxicitat dels metalls pesants en el sòl no sols depèn del tipus 

d’element del que es tracta i de la concentració en que es troba, sinó que té una especial 

incidència la forma química o física en que es presenta, ja que regula la seva disponibilitat i 

per tant l’efecte contaminant produït. Entre línies s’entén que la persistència del metall es 

depenent de l’especiació d’aquest. 

En la Fig.5.6. es mostra de manera esquemàtica la forma en que els metalls estan presents 

en la fase mòbil o immòbil del sòl i el tipus de reacció que permet el pas d’una fase a una 

altra.  

 

Fig. 5.6. Especiació geoquímica dels metalls pesants en el sòl. 
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Un exemple on es veu amb claredat la importància de l’espècie química i com afecta aquesta 

a la seva mobilitat i toxicitat està en las formes d’oxidació, tal i com es mostra en la taula 

5.11. 

Element Ió Observacions   

Ferro Fe(III) Baixa solubilitat, adsorció d’altres metalls per  

   part del precipitat hidròxid   

  Fe(II) Molt soluble    

Crom Cr(VI) Tòxic i relativament mòbil   

  Cr(III) Precipita com Cr(OH)3  o una altre substància   

    química poc soluble; adsorció forta a superfícies 

Seleni Se(VI) Major mobilitat i menor toxicitat   

  Se(IV) Major toxicitat i menor mobilitat   

Taula.5.11. Mobilitat-especiaicó ions metal·lis. [LaGrega,  pag 223] 

Queda clar doncs que l’exposició i el potencial de toxicitat es veuen afectats perquè els 

metalls poden interconvertir-se a diferents formes [Chapman Peter, 2003]. 

Per tant resulta insuficient que el càlcul del grau de contaminació d’un sòl o el risc ambiental 

dels metalls sigui estimat exclusivament pels valors totals del contaminant, ja que el contingut 

total del metall en el sòl dóna idea del nivell de contaminació. Però és la fracció del metall 

assimilable la que indica el grau de toxicitat potencial de l’element per els éssers vius, l’efecte 

biològic. 

Seguint el procés d’especiació ideat per Tessier et. al., (1975), és diferencien cinc fraccions 

de metalls associats amb els components del sòl: 

I. Fracció soluble i/o de canvi; inclou les formes d’ió lliure, en equilibri amb les formes 

canviables sobre les superfícies adsorbents. 

II. Fracció associada a carbonats. 

III. Fracció associada a òxids de Fe/Mn 

IV. Fracció associada a matèria orgànica i sulfurs 
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V. Fracció residual; és la part del metall que actua com a substitució isomòrfica en 

minerals d’argila així com altres formes precipitades i difícilment solubilitzades en la 

solució del sòl. 

Les fraccions de metall més disponibles en el medi són les que s’associen a les fraccions 

solubles i/o de canvi i a la fracció associada amb carbonats. Teòricament els ions lliures dels 

metalls són la forma més biodisponible dels metalls pesats, tot i que la concentració 

d’aquests ions lliures varia amb el pH i les substàncies orgàniques. Assumint que la 

biodisponibilitat s’associa amb la solubilitat, les fraccions en ordre decreixent de solubilitat 

serien: fracció soluble en aigua> intercanviable> carbonat> oxihidroxids> orgànica> residual, 

per el que la disponibilitat dels metalls decreix en el mateix ordre.  

Les concentracions de formes metàl·liques que s’associen a una resposta biodisponible,i per 

tant tòxica són: 

• metall lliure 

• complexos solubles 

• làbil: ML = M2+ + 2L-  (no entenc el concepte de làbil)!!!! 

• carbonats 

5.2.2. Transport i destí dels metalls en el sòl 

Per la determinació de l’exposició en els episodis de contaminació dels metalls pesats en el 

sòl és necessari l’estudi d’interacció dels metalls amb les fases components d’aquest. 

L’estudi d’interacció aportarà informació sobre el comportament i mobilitat dels contaminants 

[Sastre Sorolla, 2005]. 

A trets generals la dinàmica dels metalls pesants en el sòl és la que s’esquematitza en la 

Fig.1  següent. Les reaccions de sorció i precipitació-dissolució afecten directament a la 

partició del metall entre la fase sòlida i líquida del sòl. Mentrés que la complexació i l’oxidació 

reducció afecten a la reactivitat del metall (solubilitat i disponibilitat). 
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Fig.5.7. Dinàmica del metalls pesants en el sòl. [Sastre Sorolla, 2005.p.27]. 

El transport del contaminant en el medi és el vincle entre l’alliberació del contaminant per una 

font i el contacte amb el receptor en el punt d’exposició. Per tant l’anàlisi del transport i destí 

dels contaminants en el sòl requereix considerar la migració dels contaminants des del focus 

de contaminació fins els punts d’exposició a traves de diferents rutes. Els mecanismes de 

transport entren dins les rutes d’exposició.  

El potencial de migració pot definir-se com el conjunt de processos de transport, 

emmagatzemen, intercanvi, transformació i/o acumulació que per causes físiques, químiques 

i/o biològiques afecten al contaminant metàl·lic en la zona del sòl [IHOBE.vol.5, 1998]. 

Així doncs, un cop el contaminant es alliberat en el medi aquest pot ser transportat ( en 

solució o suspensió en la fase líquida del sòl), també pot ser transformat química i/o 

biològicament o fins i tot acumular-se.  
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Una taula.5.12. és una síntesi dels tipus de processos i conseqüències d’aquests, que 

incidiran principalment en la mobilitat del contaminant, en la persistència, la bioacumulació i 

la biomagnificació a través de la cadena tròfica. 

 

Tipus de procés Procés Efecte 

Procés mecànic(físic) Advecció  

 Dispersió  

  Difusió   

Procés químic 
Reaccions d’oxidació- 
reducció Transformació 

 Intercanvi d’ions Frenat 

 Complexació Activació de la mobilitat 

 Precipitació Frenat 

 Coprecipitació Frenat 

  Sorció Frenat 

Processos biològics Absorció biològica Frenat 

Taula.5.12.Destí i transport de contaminants. [LaGreega, p: 208, 194] 

El frenat és conseqüència de processos que impedeixen el trasllat de substàncies 

contaminants, tant per la seva eliminació o com a resultat a la immobilització de les que es 

troben en condicions lliures (és a dir en solució aquosa). És important tenir en conte que 

les substàncies contaminants immobilitzades no són transformades i que aquests 

processos són reversibles, especialment quan la concentració de substàncies 

contaminants disminueix o el seu frenat  és elevat. 

Els processos de frenat provoquen la sorció, així com l’intercanvi iònic i la precipitació. 

Aquestes reaccions tenen com a resultat una disminució del moviment de les substàncies 

contaminants respecte el que seria el seu fluxe habitual. 
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L’ atenuació inclou dos classes de processos: l’eliminació irreversibles i la transformació. 

L’eliminació per mitja de processos d’atenuació es diferencia del frenat en que es produeix 

una reducció de la massa de substància (un dels exemples més comuns és el traspàs de 

substàncies contaminants a altres medis). El procés d’atenuació més conegut és el de la 

transformació de l’estructura molecular de les substàncies, similar al que es produeix en les 

reaccions d’oxidació i reducció [Lagrega, M.J.]. 

Els processos principals d’atenuació, respecte a la contaminació per metalls, relacionats amb 

la transformació de substàncies són les reaccions d’oxidació reducció provocades per medis 

químics o biològics.  

Processos d’augment de mobilitat: aquests processos consisteixen principalment en la 

complexació i la dissolució. Al contrari que els processos anteriors aquest són fenòmens 

activadors de la mobilitat. 

5.2.2.1 Processos mecànics 

a) Lixiviació 

És el procés de mobilització de contaminants per dissolució en l’aigua de recarga. Depèn 

principalment de la tasa d’infiltració que a la seva vegada depèn de les precipitacions, de la 

conductivitat hidràulica vertical i de la solubilitat dels contaminants. 

b) Percolació  

Aquest terme es refereix a d’infiltració directa d’un contaminant en fase liquida no aquosa en 

el subsòl a través de la zona no saturada per efecte de la gravetat. La seva magnitud 

dependrà de la conductivitat hidràulica vertical del sòl, i aquesta depèn de la permeabilitat 

intrínseca del medi i de les propietats fisico-químiquesdel producte abocat (densitat, 

viscositat) [Fetter, 1994] i de la saturació en aigua i en el propi contaminant. 

 

 

c) Advecció 
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El transport de substàncies contaminants amb el fluxe de l’aigua a través del medi porus. A 

partir de la llei Darcy es pot estimar la velocitat del fluid, en el medi saturat i en el medi no 

saturat. 

Llei de Darcy;    Q = K . i. A  (Eq.5.1.) 

Per el medi saturat;       vf = K .i / ne                    (Eq.5.2.) 

On;  

Q = caudal (m3) 

vf = velocitat de fluid (m/ d) 

K = conductivitat hidràulica (m/d) 

i = gradient hidràulic (m/m) 

A = secció que atrvessa el fluxe 

ne = porositat efectiva de l’aqüífer 

b) Dispersió  

La dispersió mecànica és la variació en la migració del contaminat respecte a la velocitat  i 

els caminats de fluxe.  

La dispersió es pot produir tant en sentit longitudinal, lateral o vertical. Aquest mecanisme 

dóna looc a un increment del tamany de la ploma i a una disminució de la concentració del 

contaminant.  

Alguns dels factors que condicionen aquesta dispersió són: 

- El tamany dels porus; que impliquen diferència de velocitat entre canals. A més la 

velocitat del fluxe és major en el centre del poru degut a la fricció que es produeix en 

les bores.  

- Les diferents longituds de trajectòria de les trajectòries que recórrer el fluid.  

 

c) Difusió 
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Aquest procés consisteix en la mobilització a escala molecular dels contaminant, de les 

zones de major concentració a zones de menor concentració. Aquestes diferències generen 

un gradient a favor del qual es mobilitzen els compostos en resposta a la tendència del medi 

natural a assolir les condicions d’equilibri. 

La difusió la majoria de casos es pot negligir respecte a l’advecció. Però en casos que la 

velocitat de fluid és molt baixa (advecció insignificant) pot ser el mecanisme dominant. 

La difusió en una  dimensió pot ser descrita per la llei de Fick: 

mx = -Dd dC/ dx (Eq.5.3.) 

on;  

mx = fluxe de massa (kg/m2.s) 

Dd = coeficient de difusió (m2/ s) 

dc/ dx = gradient de concentració 

5.2.2.2 Processos químics 

a) Sorció d’ions metàl·lics 

El procés químic que afecta més al comportament i a la biodisponibilitat dels metalls en el sòl 

és la sorció dels metalls de la fase líquida a la fase sòlida del sòl [Alloway, 1995].  La sorció 

presenta tres mecanismes en general: l’adsorció, l’intercanvií iònic (adsorció no específica; 

implica el canvi d’una espècie iònica per una altra espècie iònica procedent de la solució 

aquosa) i la precipitació superficial.  

Aquest procés de sorció depèn: 

- del tipus de minerals i compostos orgànics que formen el sòl  

- de les pròpies característiques del metall pesant 

- de la composició de la fase líquida del sòl 

- i del pH entre d’altres factors. 

Per realitzar l’estudi de sorció es pot fer a través d ‘un punt de vista mecanístic, realitzant una 

caracterització molt detallada dels components de la fase sòlida y la seva reactivitat per tal 

d’estudiar mecanismes concrets com la complexació superficial o intercanvi iònic. O usant un 
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punt de vista més fenomenològic (una visió més global), mitjançant els coeficients de 

distribució sòlid-líquid (Kd) a través de les isotermes. 

La Kd és un paràmetre que mesura el grau de distribució dels elements entre la fase sòlida i 

líquida, donant informació sobre la mobilitat o fixació relativa dels metalls pesats en les sòls 

[U.S.EPA, 1996a i 1999]. Els valors de Kd informen sobre el desplaçament de l’equilibri entre 

la fase sòlida i líquida. Per exemple quan més gran és la Kd, vol dir que més capacitat de 

sorció té la fase sòlida i el metall té menor tendència a trobar-se en la solució del sòl.  

Kd = Cads/ Ceq                (Eq.5.4.) 

On; 

Cads = concentració de l’analit incorporada a la fase sòlida 

Ceq = concentració de l’analit en la dissolució amb contacte 

Les aproximacions més usades per determinar la Kd dels metalls pesats en el sòl són les 

isotermes d’adsorció. Els models més comuns d’isotermes són els de Langmuir i Freundlich, 

tot i que existeixen d’altres: Redlich-Peterson, Toth, Tempkin. Es tracta de models globals i 

senzills que no especifiquen els mecanismes pels quals s’adsorbeix el metall.  

- Isoterma de Langmuir: és el model més important d’adsorció en monocapa. Aquesta 

isoterma s’aplica quan els llocs actius són limitats i es pot arribar a una màxima 

capacitat d’adsorció (qmax). 

Les suposicions en que es basa són: 

1. s’aplica en una superfície plana 

2. té un número fixa de llocs actius idèntics i sols una molècula per lloc actiu 

3. la adsorció és un procés reversible 

4. no existeix moviment lateral de les molècules (analits) en la superfície 

5. no existeix interacció entre els analits (molec.) un cop adsorbits 

(comportament ideal) 

6. l’energia de adsorció és la mateixa per tots els llocs i independent de la 

superfície coberta. 

L’expressió matemàtica del model de Langmuir és: 

Cads = bk Ceq / ( 1+kCeq)  (Eq.5.5.) 
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i en forma lineal:  

Ceq/ Cads = 1/ kb  + Ceq/ b  (Eq.5.6.) 

Representant l’equació Eq. 5.6. gràficament s’obté una representació lineal on el 

pendent és 1/b i l’ordenada en l’origen és 1/kb. Així la constant k es relaciona amb 

l’energia d’enllaç i es pot associar a la constant adsorció modificada pel pH del medi. I 

el paràmetre b que estima la quantitat màxima d’analit que pot ser adsorbit per la fase 

sòlida . 

Isoterma de Freundlich: és la isoterma d’adsorció més important per superfícies 

heterogenees amb múltiples llocs d’adsorció. 

Les suposicions en que es basa són: 

1. s’assumeix que existeixen un número infinit de llocs de reacció desocupats 

2. els llocs més favorables s’emplenen primer 

L’expressió matemàtica en que es basa és: 

Cads = KF Ceq
1/n  (Eq.5.7.) 

i expressada en forma lineal: 

log Cads = log KF + (1/n) log Ceq  (Eq.5.8.) 

Representen la Eq.5.8. de forma gràfica obtenim una representació lineal on el 

pendent és 1/n i l’ordenada en l’origen és log KF. El coeficient d’equilibri KF descriu la 

distribució de l’analit entre les fases sòlida i líquida d’una forma semblant a la 

constant d’equilibri d’una equació química , per n > 1. ( Per els soluts inorgànics n ≠ 1, 

per soluts orgànics  pot ser n = 1, on la KF passaria a ser igual que la Kd). 

Aquests models presenten varies limitacions. En les isotermes de Langmuir s’ha de 

tenir en compte que moltes de les suposicions en les quals es basen no es donen en 

el sòl, per la heterogeneïtat de les seves fases components. En el model de 

Freundlich s’ha de tenir en compte que no considera una possible saturació dels llocs 

de sorció. Ambdues isotermes no reflexen les interaccions entre els ions en solució i 

la superfície mineral cargada (minerals argilosos, òxids de Fe...). L’adsorció en funció 

del pH o de la força iònica del medi es descrita com una competència per els llocs 
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actius. No considera l’especiació del metall. Existeixen models anomenats de 

“complexació superficial” que descriuen aquestes interaccions.  

El metall incorporat (per adsorció) a la fase sòlida es divideix, tal i com s’observa en la 

Fig.5.7., en una fracció fixada i en una fracció reversible. La fracció fixada queda unida de 

forma estable a la fase del sòl i la fracció reversible es pot solubilitzar i tornar a participar en 

els equilibris de distribució entre la fase sòlida i la líquida (partir d’un canvi en les condicions 

del sòl). Aquest procés de alliberació és el procés de desorció.  

La variabilitat dels valors en la literatura científica de Kd per a diferents metalls és molt gran 

poden arribar a magnituds de 1000 vegades (van Beelen et al., 2003), això es degut a que 

aquets paràmetre depèn de molts factors i per tant és molt sensible a les condicions 

experimentals. S’atribueix la gran variabilitat de valors de Kd a els diferents protocols 

experimentals per els quals són adquirits. La majoria d’aquets valors es troben a la literatura 

depenen del pH, com els valors del la taula 5.13 que proposa U.S.EPA 1996a i els valors de 

la taula5.14.que provenen de diferents fonts. 

 

 

 

 

 

 

 

Rang de pH del sòl >9  5 a 9 <5 Referència

Antimoni 1,00E+00 6,00E+00 5,00E+00 A 

Arsènic 3,38E+01 2,92E+01 2,30E+01 B 

Bari 2,80E+03 5,30E+02 2,80E+02 A 

Beril·li 1,40E+02 1,40E+03 1,40E+02 A 
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Cadmi 4,29E+01 4,23E+02 4,29E+01 A 

Coure  9,20E+00 4,19E+01 9,20E+00 A 

Crom (VI) 7,90E+00 6,30E+00   C 

Crom (III) 6,30E+03 6,30E+03   C 

Plom 5,97E+02 5,97E+02 1,00E+01 A 

Mercuri 5,80E+02 5,80E+02 6,00E+01 A 

Níquel 5,86E+00 5,86E+01 5,86E+00 A 

Seleni 1,49E+01 5,91E+00 6,87E+00 A 

Vanadi 5,00E+01 5,00E+01 5,00E+01 C 

Zinc 1,43E+02 9,39E+02 2,80E+00 A 

     

Referències: A= Strenge and Peterson (1989)  

 B= Loux et.al (1990)   

 C= U.S EPA (1996c)   

Taula. 5.13. Valors genèrics de Kd en funció pH. 
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Taula.5.14. Valors de Kd proposats per U.S.EPA (1999). 
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b) Reducció/oxidació 

Les reaccions d’oxidació i reducció produeixen generalment l’augment o la pèrdua d’oxigen. 

En el cas de substàncies inorgàniques dissoltes l’oxidació comporta una pèrdua o guanyar 

d’electrons i queda definida com la reacció que augmenta l’estat d’oxidació d’un àtom.  

Aquestes reaccions redox, canvis en l’estat de valència dels contaminants poden tenir 

conseqüències en la mobilitat o toxicitat , com s’il·lustra en la taula 5.11. 

c) Precipitació 

Els compostos metàl·lics que constitueixen la contaminació poden formar compostos 

insolubles al ser dipositats en el sòl. La naturalesa d’aquests compostos insolubles dependrà 

de la composició del sòl, de la composició del contaminant i una altra part de les condicions 

físico-químiques sota les que es produeix el fenomen. Un exemple seria; el cadmi soluble 

precipita en forma de CdCO3 en presencia de carbonats en el sòl. 

Aquest tipus de reaccions de precipitació/dissolució estan lligades a limitacions cinètiques: la 

formació d’una fase sòlida pot ser una reacció ràpida un cop tots el components que formen 

la fase sòlida es troben presents. El precipitat així format és generalment una fase mineral de 

molt baixa cristal·linitat, molt làbil en front a qualsevol canvi en les condicions que permeten 

la seva formació. Amb el pas del temps aquesta fase va adquirien una major cristal·linitat i 

estabilitat físico-química (per exemple: el pas de Fe(OH)3(s a FeO(OH)(s, y finalment a 

Fe2O38s). Tot i així, quan un dels components necessaris per formar la fase nova es troba 

inicialment en la fase sòlida del sòl, la cinètica de la reacció sol ser més lenta. Tot això 

condiciona la dinàmica global del procés. Els processos de precipitació/dissolució solen ser 

els més importants en condicions de no-equilibri, com seria en les proximitats de la font on 

existeixen grans concentracions de contaminant, o forts gradients de pH o de potencial 

redox.                                                                                                   

d) Complexació 

La complexació o quelació és la formació d’un enllaç coordinat entre un ió de metall i un anió 

lligand que arriba a formar un complexa en el que el lligands arriben a rodejar d’ió. La 

complexació dóna lloc a un increment de la mobilitat del metall degut a que; el metall 

complexat és més soluble i que el complexa serveix com enllaç per el que d’una altra forma 
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serien ions lliures, disminuint així les seves possibilitats d’adsorció o precipitació. Els lligants 

poden ser de tipus orgànic o inorgànic (veure Fig.5.6.). 

5.2.2.3 Processos biològics 

a) Absorció per les arrels de les plantes 

El procés d’acumulació de metalls involucra en general els següents mecanismes (Clemens i 

col. (2002)): 

i. Els ions arriben a la zona d’absorció per difusió a través de la difusió salina del 

sòl, són arrastrats per el moviment de l’aigua fins l’arrel o entren en contacte amb 

les zones d’absorció a mesura que l’arrel creix (Fernandez i Maldonado, 2000). 

Els ions metàl·lics són mobilitzats per la secreció de quelats o per l’acidificació de 

la rizosfera.  

ii. Les arrels capturen els metalls hidratats o els complexes metall-quelat per mitja 

de sistemes de transport com bombes primàries, canals iònics i transportadors. 

Dins la cèl·lula els metalls són quelats per fitoquelatines; l’excés de metall és 

transportat a la vacuola. 

b) Els microorganismes del sòl 

Els microorganismes del sòl realitzen un paper important en la mobilització i immobilització 

dels cations metàl·lics, sent cada cop més aparent la reducció dels metalls pesats per els 

microorganismes. Els microorganismes són capaços d’absorbir compostos inorgànics 

immobilitzar-los, i poden inhibir o catalitzar diverses reaccions (Meagher, 2000; Salt et.al., 

1999). 

Els factors fisicoquímics com el pH, superfície o radi d’acció, temperatura, salinitat, matèria 

orgànica, disponibilitat d’oxigen, afecten a l’hàbitat microbià. És fonamental el rol dels 

microorganismes en els cicles biogeoquímics dels metalls.  

5.2.3. Caracterització i definició dels escenaris d’exposició 

Una de les fonts més habitual en la contaminació de sòls i aigües subterrànies per metalls 

pesants són els dipòsits de residus sòlids superficials, els quals al no estar correctament 

aïllats pateixen processos de lixiviació. Considerant lo esmentat en aquesta guia es 

considerant dos escenaris com els més representatius.  
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Escenari 1: 

L’escenari 1 de contaminació consta d’un dipòsit que conté residus sòlids (és la font) les 

precipitacions són la causa de la lixiviació del contaminant de les zones del sòl contaminades 

a les zones del sòl no contaminades. En la zona vadosa els contaminants es desplaçant 

“verticalment” fins arribar al nivell freàtic i al arribar a l’aqüífer els contaminants són 

transportat en la direcció d’aquest , aquests processos es descriuen en l’apartat 5.2.3 de 

mecanismes de transport dels contaminants. Aquest escenari està representat 

esquemàticament en la figura 5.8. 

Escenari 2: 

L’escenari 2 de contaminació és igual a l’escenari 1 amb la diferència que a una distància x 

de la font hi ha un pou que d’abastiment d’una balsa d’aigües per a regadiu. Aquest escenari 

està representat gràficament en la figura 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.8. Representació esquemàtica d’un escenari de contaminació per filtració de lixiviats de 

dipòsit superficials de residus sòlids. 
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Fig.5.9. 

Representació esquemàtica d’un escenari de contaminació per filtració de lixiviats de dipòsit 

superficials de residus sòlids amb un pou d’abastiment d’aigües de regadiu. 

On: 

x    =  distància horitzontal de la font al pou d’abastiment (m) 

z    = distància vertical de la base de la font al nivell freàtic (m) 

CF  = concentració del contaminant en la font (mg/kg) 

Ca1 = concentració inicial del contaminant en la font (mg/l) 

Ca2  = concentració del contaminant a l’arriba al nivell freàtica (mg/l) 

Ca3 = concentració inicial del contaminant en l’aqüífer (mg/l) 

Cax = concentració del contaminant en un punt x (mg/l) 

 

5.2.4. Caracteritzar i quantificar les fonts d’emissió o alliberació del 
contaminant. 

Per l’adient quantificació dels metalls en els diferents medis contaminats es realitza un estudi 

en dos fases: un treball de camp i un anàlisi en el laboratori.  
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5.2.4.1 Treball de camp: mostreig en el terreny  

La selecció dels processos de mostreig adequats és de vital importància degut a que la 

rellevància de les dades sobre els nivells contaminats i l’extensió contaminada depèn d’ells. 

El disseny d’una estratègia d’investigació (mostreig) d’acord amb els objectius d’aquesta i les 

característiques de l’emplaçament i l’escenari de contaminació és essencial per tal 

d’optimitzar els recursos. Aquesta etapa és la més costosa econòmicament i per tant s’ha 

d’intentar estabilitzar-la obtenint un cost mínim amb una fiabilitat màxima.  

La finalitat del mostreig en el present projecte és: 

• Determinar en punts estratègics la concentració del contaminant metàl·lic per tal de 

poder usar la simulació, i que aquests punts també siguin assimilables a punts 

d’exposició. 

• Recull de mostres per validar la  simulació. 

Aquests punts estratègics tant per l’escenari 1 i el 2 descrits en l’apartat anterior són: 

- CT = Concentració total del contaminant en la font. 

- Ca1 = Concentració del contaminant en l’aigua del sòl sota la font.  

- Cax = Concentració del contaminant en el aqüífer a la distancia x que el pou està de la 

font. 

Aquests tres punts són necessaris per la validació de la simulació matemàtica del transport 

del contaminant, a més els dos últims són concentracions en el punt d’exposició. Si es 

disposa dels mitjans econòmics altres punts estratègics a incloure en l’estudi serien els 

següents: 

- Caz = Concentració del contaminant en l’aigua del sòl a una distancia z de la font. 

- Cax = Concentració del contaminant en el aqüífer a la distancia x de la font. 

Els factors que s’han de contemplar en el disseny de l’estratègia de mostreig són: 

1) Medis de mostreig 

2) Nombre d’etapes 

3) Localització dels punts de mostreig  

4) Nombre de punts de mostreig 
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5) Profunditat del mostreig 

6) Nombre de mostres per punt de mostreig 

7) Mida de la mostra. 

8) Tècniques de mostreig 

Existeixen tres tipus de mostreig: selectiu, sistemàtic i a l’atzar. El mostreig selectiu consisteix 

en escollir llocs per al mostreig en base a diferencies obvies o típiques. Aquestes diferències 

es determinen segons la experiència i generalment inclouen factors com la visibilitat de l’àrea 

d’abocament d’un compost químic, els canvis en el color del sòl, àrees sense vegetació, etc. 

El mostreig sistemàtic o de quadrícula és un mètode on els punt de mostreig s’ubiquen a 

distàncies uniformes enter sí, per tal de cobrir a una població específica del sòl. En els llocs 

amb abocaments químics aquest mètode és útil per documentar probables gradients de 

concentració. El mostreig a l’atzar es basa en la teoria de probabilitats i la necessitat d’un 

rigorós anàlisis estadístic. Aquest permet totes les combinacions possibles de mostres a 

seleccionar i el número de combinacions sols està limitat per la mida de la mostra. 

Una combinació dels tres mètodes és el procés més factible, tot i així el mostreig a de ser 

suficientment flexible per permetre l’adequació durant les activitats de camp.  

Per tant el procediment proposat a seguir en el terreny per la presa de les mostres serà una 

combinació dels tres mètodes. Per la obtenció de les mostres en els punts estratègics 

nomenats anteriorment es realitza segons els tres medis definits, la font, zona no saturada i 

zona saturada. 

- Mostreig de la font: s’han de determinar les dimensions de la font (ja sigui un dipòsit 

superficial, una pilona de residus o similar) tant el seu volum com la superfície en contacte 

amb el terra, així com la concentració dels contaminants en aquesta. En la taula 5.15. 

obtenim la mida del lot de mostreig amb relació al número de mostres puntuals. 
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Mida de lot de mostreig m 

(m3 o tones) 

Número (mínim) necessari 

de mostres puntuals n 

m < 1 6 

1 ≤ m < 5 10 

5 ≤ m < 30 14 

30 ≤ m < 100 20 

100 ≤ m < 500 30 

500 ≤ m < 1000 36 

1000 ≤ m < 5000 50 

m ≥ 5000 60 

Taula 5.15. relació de la mida del lot del mostreig amb el número de mostres puntuals. 

[U.S.EPA, 1991] 

Un cop definit el número de mostres puntuals a realitzar s’ha d’escollir l’equip de mostreig, 

que pel tipus de font que s’ha descrit en aquest estudi l’equip que s’ha considerat més 

adequat en aquest cas és la barrina (Fig. 5.10.) donat que permet la obtenció de mostres a 

varies profunditats del dipòsit evitant el contacte directe de la persona que realitza el 

mostreig amb el contaminant.  
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Fig. 5.10. Equip de mostreig: barrina 

- Mostreig del sòl: en general un pla de mostreig conté diferents estratègies que inclouen: 

- Sòl superficial (necessaris per la validació de la simulació del transport del 

contaminant) 

- Subsòl (si es disposa de recursos) 

- Característiques del sòl 

Per al sòl superficial, l’àrea d’estudi es pot dividir en tres nivells: àrea de poca probabilitat 

d’estar contaminada, àrea que se sap que està contaminada i àrea que pot estar 

contaminada i ha de ser considerada. En aquest cas es realitza l’estudi de l’àrea de 

contaminació coneguda donat que sols es suposa un gradient del contaminant vertical en el 

sòl i subsòl, considerant que l’àrea de contaminació és la zona pròxima al dipòsit i que és en 

aquest on hi ha l’àrea d’exposició veure Fig. 5.11. 
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Fig.5.11. Àrea d’exposició (E.A.) [U.S.EPA, 1991] 

L’E.A. es divideix en 4 subàrees iguals. En aquestes es proposa realitzar mostres compostes 

perquè permet el mostreig d’un gran nombre de punts al mateix temps que redueix els costos 

analítics, ja que varies mostres individuals són físicament mesclades i una o més submostres 

són extretes de la mescla i finalment analitzades. Es prendran 6 mostres per cada subàrea 

d’exposició de l‘E.A. de forma aleatòria a través de 2 cm del sòl, a la Fig. 5.12. s’organitza el 

programa de mostreig. 

 

Fig. 5.12. Programa de mostreig superficial per cada subàrea de l’E.A. [U.S.EPA, 1991] 

Per al subsòl (si es disposa de recursos econòmics) es recomana realitzar 2 ò 3 

prospeccions, localitzades en les àrees suposades amb les majors concentracions, que en el 

cas exposat seria en el centre de la font en direcció vertical. Veure Fig. 5.13. 
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Fig.5.13. Relació de les prospeccions segons la font de contaminació. [U.S.EPA, 1991] 

 

- Mostreig de l’aqüífer: en aquest cas es disposa d’un pou, per tant es procedeix a la 

recollida d’una mostra de l’aigua directament de la captació. 

5.2.4.2 Anàlisi de laboratori  
No existeix encara una metodologia normalitzada per la determinació de metalls en sòls en el 

laboratori, tot i que la Junta de Residus, del departament de Medi Ambient de la Generalitat 

de Catalunya, n’està preparant una actualment. Mentrestant  es disposen d’unes pautes i 

recomanacions (mirar Annex C.) 

5.2.5. Model de transport per la predicció de concentració del contaminant 

Per tal de predir la migració dels contaminants metàl·lics de la font de contaminació a els 

receptors a través del sòl o altres medis es poden emprar les equacions i models matemàtics 

següents.  

5.2.5.1 Equació de partició sòl aigua 

En la fase de distribució del contaminant l’equació de partició sòl aigua permet estimar les 

concentracions dels contaminants en les diferents fases del sòl en condicions d’equilibri. 

CT  = Ca . ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅Θ+Θ
+

s

airea
d

HK
ρ

        (Eq.5.9.) 

On; 

CT = concentració total del contaminant en el sòl (mg/kg) 

Ca = concentració del contaminant en l’aigua del sòl (mg/l) 
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Kd  = coeficient de distribució del contaminant sòl-aigua (l/kg) 

Θa =  contingut volumètric o porositat de l’aigua (l aigua/ l sòl) 

Θaire = contingut volumètric o porositat de l’aire (l aire/ l sòl)  

H = constant de Henry 

ρs = densitat del sòl (kg/ l) 

Per el cas de contaminants inorgànics l’equació es simplifica en (H = 0): 

CT  = Ca . ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Θ
+

s

a
dK

ρ
 (Eq.5.10.) 

 

5.2.5.2 Model transport en la zona no saturada 

L’equació 5.11 descriu el transport vertical de contaminants a través de la zona no saturada, 

considerant: 

• estat transitori,  

• fluxe advectiu i dispersiu unidimensional,  

• difusió molecular negligible,  

• medi homogeni i inotròpic,  

• adsorció reversible, lineal i instantània i  

• fluxe constant en direcció i velocitat, 

  

R
2

2

x
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x
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t
C

Lf ∂
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⋅+
∂
∂

−=
∂
∂

           (Eq.5.11.) 

  

En el cas de font de contaminació continua amb adsorció del contaminant unidimensional, la 

solució analítica és la descrita en l’equació 5.12. [Bear J., 1972]. 
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On; 

C(z,0) = 0 condicions inicials 

C(z,t) = concentració del contaminant a una distància z i un temps t 

R = factor de retard 

C0 = concentració del contaminant en l’aigua del sòl (mg/ l) 

vf = velocitat de fluid (m/ d) 

DL = coeficient de dispersió longitudinal (m2/ d) = αL. vf 

αL = dispersivitad longitudinal (m) 

Estimació dels paràmetres inicials de la zona vadosa: 

Velocitat del fluid:    

a
f

Infv
θ

=      (Eq.5.13.) 

On; 

Inf = tasa d’infiltració (m/ d) 
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Dispersivitat longitudinal: 

El model en la zona vadosa considera únicament la dispersivitat longitudinal, aquesta varia 

típicament entre 0,05-0,2m [Jury et.al., 1991]. A través de l’equació empírica 5.14 s’estima la 

dispersivitat longitudinal en funció de z [Gelhar et al., 1985]. 

Lnαl = -4.933 + 3.811lnz si z ≤ 2   (Eq.5.14.) 

                Lnαl = -2.727 + 0.584lnz          si z > 2 

On; 

z = distància vertical des de la font al punt d’interès 

Factor de retard:  

El factor de retard descriu la reducció de velocitat dels contaminants respecte a la velocitat 

de fluid, a causa de la sorció en la fase sòlida. Considerant un model d’adsorció reversible, 

instantani i de primer ordre.  

a

ds K
R

θ
ρ ⋅

+=1                     (Eq.5.15.) 

 

5.2.5.3 Model de dilució 

Al arribar el contaminant al nivell freàtic i entrar a la zona saturada es dóna lloc el fenomen 

de dilució. En la dilució existeix una disminució de la concentració que es determina a través 

del factor de dilució.  

FD
C

C zonznosat
zonasat =.        (Eq.5.16.) 

On; 

FD = factor de dilució 
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Factor de dilució: 

És la relació entre la infiltració a través del sòl contaminat respecte al fluxe d’aigua 

contaminada. Considerant un aqüífer no confinat i no consolidat, i amb propietats 

isotròpiques i homogènies, s’estima  a través de l’equació 5.17. 

LInf
idKFD

⋅
⋅⋅

+=1               (Eq.5.17.) 

On; 

K = conductivitat hidràulica (m/d) 

d = profunditat de la zona de mescla (m), calculat segons equació 5.18. 

i = gradient hidràulic(m/m) 

L = longitud de la font en la direcció paral·lela del fluxe de l’aigua (m) 

Profunditat de la zona de la mescla: 

Per l’estimació de la profunditat de la zona de la mescla s’usa l’equació 5.18 [U.S.EPA 

1996c]. 

d = (0.0112.L2)0.5+da .{1-exp[(-L.Inf)/(K.i.da]} (Eq.5.18.) 

On; 

da = grossor de l’aqüífer (m) 

5.2.5.4 Model transport zona saturada 

L’equació 5.19 que descriu el règim de transport de contaminants a la zona saturada 

considerant;  

• estat transitori i font continua,  

• advecció unidimensional, dispersió tridimensional,  

• difusió molecular negligible,  

• aqüífer homogeni i isòtrop,  

• adsorció; reversible lineal i instantània i  
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• direcció i velocitat del fluxe constant. 
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 (Eq.5.19.) 

  

On: 

C = concentració del contaminant en l’aigua en funció de x, y, z, t (mg/ l) 

R = factor de retard 

vf = velocitat de fluid (m/ d) 

DL = coeficient de dispersió longitudinal (m2/ d) = αL . vf 

DT = coeficient de dispersió transversal (m2/ d)  = αT . vf 

DV  = coeficient de dispersió vertical (m2/ d)      =  αV . vf 

αL = dispersivitat longitudinal (m) 

αT  = dispersivitat transversal (m) 

αV  = dispersivitat vertical (m) 

En el cas de font continua el model Domenico proposa la següent solució per l’equació 

anterior [Domenico i Robbins, 1985] en l’equació 5.20. 
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C(x,y,z,t) = ∗
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On; 

C(x,y,z,0) = 0 

C(0,Y,Z,0) = 0  

Y= amplada de la ploma (assumint que la font és quadrada i que Y= L, L és la longitud de la 

font en la direcció paral·lela al fluxe de l’aigua) 

Z= la profunditat de la ploma en la font 

vc = velocitat del contaminant= vf / R 

C0 = concentració inicial sota de la font (tenint en conte la dilució de l’aqüífer) 

 

Si estiméssim la concentració al centre de la ploma seria; 

C(x,0,0,t) = 
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Velocitat de fluid: 

Velocitat mitja constant segons la llei de Darcy: 

vf = K.i /ne   (Eq.5.22.) 

 

A partir de la velocitat de fluid es pot calcular la del contaminant mitjançant el factor de retard 

R, com mostra l’equació 5.23. 

vcontaminant = vf / R  (Eq.5.23.) 

Factor de retard R: 

Aquest factor descriu la reducció de velocitat del contaminant respecte la velocitat del fluid a 

causa de la sorció d’aquests en la fase sòlida. Es considera un fenomen d’adsorció 

reversible, instantani i de primer ordre. 

R = 1 + (ρs . Kd)/ ne  (Eq.5.24.) 

Dispersivitat 

Per descriure els processos de dispersió mecànica s’usa la dispersivitat longitudinal, 

transversal i mecànica, a través d’estimacions basades en la distància de la font al receptor 

(x (m)). 

 

Estimació dispersivitats Font 
α L =0,1.x Pickens i Grisak, 1981 
α Τ =0,33. αL ASTM, 1995; USEPA, 1986 
α Ζ =0,05. αL ASTM, 1995   
α Ζ =entere 0,025. αL i 0,1. α L EPA, 1986   

Taula.5.16.Fórmules per l’estimació de les dispersivitat. 
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Funció error 

∫ −=
z

dttzerf
0

2 )exp(2)(
π

 

)()( zerfzerf −=−  

 

)(1)( zerfzerfc −=  

 

)(1)( zerfzerfc +=−  

 

 

La taula 5.16 mostra els valors de la funció error per a arguments (y+x): erf(Y+X). 
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Taula.5.17. Funció error 
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5.2.6. Identificació de les vies d’exposició dels metalls. 

La via d’exposició és el mecanisme per el que el tòxic entra en l’organisme. A  l’ identificar les 

vies d’exposició hem de tenir en compte que aquestes són dependents del tipus de 

contaminant, del tipus de receptors i del les característiques del medi.  

Les vies d’exposició les podem classificar en indirectes i directes, tal i com s’esquematitza en 

la Fig.5.10 segons si es té una exposició directa amb el metall o indirecta a través de la 

ingestió de aliments contaminats. 

 

Fig.5.14. Diagrama de les vies d’exposició directes i indirectes. 

Les vies d’exposició més probables en la contaminació de sistemes terrestres són per 

ingestió (oral), inhalació i contacte directe (dermal), tal i com mostra la Fig.5.10 . L’exposició 

total en l’organisme seria la suma de les exposicions per les diferents vies (Eq.5.24). 

Etotal = Eoral + Edermica +E inahal.  (Eq.5.24.) 

Les vies d’exposició oral poden ser per i/o: 

• ingestió accidental del sòl contaminat (és tracta d’una via directa d’exposició 

potencialment significativa, ja que aquest pot contenir elevats nivells de contaminant) 

• absorció dels contaminants per plantes terrestres a través arrels 
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• ingestió de plantes i organismes terrestres ja contaminats (exposició indirecta; 

bioacumulació, transferència cadena tròfica). 

• ingestió d’aigua contaminada (en l’escenari 2). 

La via d’exposició dermal es per via contacte directa d’organismes amb el sòl contaminat (o 

sigui organismes que estan submergits en la superfície del sòl, per exemple un cuc de terra). 

Per organismes superiors, com les aus i mamífers, aquesta via es pot negligir.  

I la via d’exposició per inhalació la podem negligir ja que els metalls no són considerats 

volàtils.  

5.2.6.1 Model d’exposició 

• En el cas d’organismes inferiors del sòl, les plantes i les poblacions microbianes 

edàfiques podem considerar que la concentració en el sòl és igual a la concentració 

d’exposició. Ja que el sòl és considerat com el seu hàbitat per tant no es necessari 

consideren processos de transferència entre medis ni tases d’ingestió o contacte.  

Etotal = Cs  (Eq.5.25.) 

 

• Per organismes superiors, com les aus i els mamífers, la principal via d’exposició 

considera és la via oral, l’equació 5.25 quedaria simplificada en l’equació 5.26. 

Etotal = Eoral    (Eq.5.26.) 

On;   Eoral = Ein.accid + Eing.org cont   (Eq.5.27.) 

Per predir tant la ingestió accidental del sòl com la ingestió d’organismes ja contaminats és 

usat el model següent amb la forma general representada a l’equació 5.28  [ Eco-SSL, 

U.S.EPA,2005]. 

  

Eing = C x TI x F x SUF x AE x BA (Eq.5.28.) 

 On; 

 Eing = ingesta rebuda per el receptor (mg/kg pes corporal.dia) 
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 C = concentració del contaminant en l’aliment o del sòl ingerit (mg/kg) 

 TI = tasa d’ingestió de l’aliment o del sòl (kg/kg pes.dia) 

 F = (% de l’aliment o del medi que esta contaminat) 

 SUF = factor d’ús del lloc, calculat com l’extensió del territori (àrea de 

 residència) del receptor dividida per l’àrea del lloc 

 AE = eficiència d’assimilació 

 BA = biodisponibilitat del contaminant 

En una avaluació on no es precisen de dades o menys detallada els valors que s’usen per 

defecte són: 

 C = a la concentració màxima reportada. 

 TI = la tasa més elevada reportada en literatura o calculada en base a les    relacions 

al·lomètriques. 

 F = 1 (el 100% de la dieta està contaminada) 

 SUF = 1 (els receptors habiten l’emplaçament el 100% del temps) 

 AE = 1 ( es considera 100% d’eficiència d’assimilació) 

 BA = 1 ( 100% disponibilitat del contaminant).  

 Per tant l’equació 5.28 es simplifica en l’equació 5.29. 

Eing = C x TI (Eq.5.29.) 

Per determinar la concentració del contaminant en l’aliment ingerit es poden usar les 

equacions de la taula 5.17. 

 

 

  Sòl a planta Sòl a cuc de terra 
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Analit Equació Font Equació Font 

Antimoni ln(Cp) = 0,938*ln(Cs)-3,233 a Cc= Cs g 

Arsènic Cp = 0,03752*Cs b ln(Cc) = 0,706*ln(Cs)-1,421 e 

Bari Cp = 0,156*Cs b Cc= 0,091*Cs c 

Berili ln(Cp) = 0,7345*ln(Cs)-0,5361 h Cc= 0,045*Cs c 

Cadmi ln(Cp) = 0,546*ln(Cs)-0,475 b ln(Cc) = 0,795*ln(Cs)+2,114 e 

Crom Cp = 0,041*Cs b Cc = 0,306*Cs e 

Cobalt Cp = 0,0075*Cs b Cc = 0,122*Cs c 

Coure ln(Cp) = 0,394*ln(Cs)+0,668 b Cc = 0,515*Cs e 

Plom ln(Cp) = 0,561*ln(Cs)-1,328 b ln(Cc) = 0,807*ln(Cs)-0,218 e 

Manganes Cp = 0,079*Cs b ln(Cc) = 0,682*ln(Cs)-0,809 e 

Níquel ln(Cp) = 0,748*ln(Cs)-2,223 b Cc = 1,059*Cs e 

Seleni ln(Cp) = 1,104*ln(Cs)-0,677 b ln(Cc) = 0,733*ln(Cs)-0,075 e 

Plata Cp = 0,014*Cs b Cc = 2,045*Cs c 

Vanadi Cp = 0,00485*Cs b Cc = 0,042*Cs c 

Zinc ln(Cp) = 0,554*ln(cs)+1,575 b ln(Cc) = 0,328*ln(Cs)+4,449 e 

Font:    a. Regressió derivada                 Abreviacions: Cs= concentració en el sòl (mg/kg) 

             b. Bechtel-Jacobs 1998                                   Cp= concentració en el teixit planta (mg/kg pes sec)    

             c. Sample et al. 1998b                                      Cc= concentració en cuc de terra (mg/kg pes sec)    

             e. Sample e al. 1999  

             g. assumit 

             h. regressió derivada 

Taula.5.17. Equacions per el càlcul de la concentració per ingestió [Handbook vol.I i II, 

U.S.EPA, 1993 i Eco-SSL, U.S.EPA,2005]. 
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Per el càlcul de la tasa d’ingestió de l’aliment és poden usar les equacions de Nagy (1987) 

que són valors estimats per models de regressió al·lomètrics per diferents grups d’ocells i 

mamífers, on es relaciona la tasa d’ingestió amb el pes corporal d’aquest. 

TI = ( 0.0687(PC)0.822)/PC       mamífers (Eq.5.30.) 

TI = ( 0.0303(PC)0.564)/PC  rodents (Eq.5.31.) 

TI = ( 0.0875(PC)0.727)/PC herbívors (Eq.5.32.) 

TI = ( 0.0514(PC)0.673)/PC marsupials (Eq.5.33.) 

TI = ( 0.0582(PC)0.651)/PC aus  (Eq.5.34.) 

TI = ( 0.0141(PC)0.850)/PC passerine (Eq.5.35.) 

On;  PC = pes corporal (kg) 

Per l’estimació de la tasa d’ingestió de sòl s’assumeix com un percentatge menor que 10% 

de la dieta dels mamífers i les aus [Handbook vol.I i II, U.S.E.P.A, 1993 i Eco-SSL, 

U.S.EPA,2005]. 

Per determinar els factors d’ús del lloc es pot usar la relació de U.S. EPA (1993, 2005). 

SUFherbivor = 0.002(PC)1.02 (Eq.5.36.) 

SUFomnivor = 0.59(PC)0.92 (Eq.5.37.) 

SUFcarn= 0.11(PC)1.36  (Eq.5.38.) 

 

• En el cas de l’escenari 2 s’ha d’introduir d’ingesta d’aigua contaminada de la bassa 

de regadiu per aus i mamífers. Així que a l’equació a se li ha d’afegir el terme 

d’exposició oral per d’ingesta d’aigua contaminada.  

 Eoral = Ein.accid + Eing.org cont +Eing. aigua cont  (Eq.5.39.) 

Per el càlcul de d’ingestió de l’aigua contaminada s’usa el model representat per l’equació 

5.40. 
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 Eing aigua = Ca x TIa  (Eq.5.40.) 

 On; 

Eing aigua = ingesta rebuda per el receptor ( mg/l o mg/kg pes corporal.dia) 

Ca = concentració del contaminant en l’aigua (mg/kg) 

TIa = tasa d’ingestió d’aigua (l (o kg) aigua/ kg pes corporal dia)   

Per l’estimació de la tasa d’ingestió d’aigua és poden usar els models de regressió basats en 

el pes corporal. 

TIa = ( 0.099.(PC)0.90 ) / PC mamífers (Eq.5.41.) 

TIa = ( 0.059.(PC)0.67 ) / PC aus            (Eq.5.42.) 

On;  PC = pes corporal (kg) 

Amb l’ajuda del les Fig.5.15. es realitzar una descripció de totes les rutes d’exposició de 

major importància (població potencialment receptora l’apartat 5.1.3.). Per tal de poder 

realitzar el càlcul de l’exposició total per els diferents receptors. 

En la Fig. 5.15 es representen les vies d’exposició més representatives dels dos escenaris 

en estudi. En color verd estan representades les de l’escenari 1 i s’afegeixen les vies 

d’exposició de l’escenari 2 en blau. Quan la fletxa arriba directament del sòl o es tracta d’una 

exposició directa i si arriba d’un altre bloc que no és el sòl es tracta d’una exposició indirecta 

via cadena tròfica. 
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Fig. 5.15. Diagrama de blocs de les rutes i vies d’exposició de major importància. 

Per exemple, si ens fixéssim en el cas d’un receptor herbívor mamífer per l’estimació de 

l’exposició total seria: 

• Per l’escenari 1: 

Etotal= Eingestió accidental + Eingestió vegetació  (Eq.5.27.) 

Substituint per l’equació 5.28. obtindrem; 

Etotal= (Cs . TIsòl . F . SUF)+( Cp .TIp  . F . SUF) 

I si substituïm per  

 Etotal= (Cs . 0.05 . 1. 0.002.(PC) 1.02)+ (Cp . ( 0.0875(PC)0.727)/PC.F!!    

 0.002(PC)1.02) 

  

 On; Cs es determinaria analícaticament, Cp es substitueix per l’equació que 

 correspongui de la taula ppp i queda en funció de Cs i la PC dependra del  receptor 

 escollit i del valor analític. 

 

• Per l’escenari 2: 

 Etotal= Eingestió accidental + Eingestió vegetació + Eingestió aigua basa 
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 Etotal= (Cs . 0.05 . 1. 0.002.(PC) 1.02)+ (Cp . ( 0.0875(PC)0.727)/PC.F!!    

 0.002(PC)1.02) + (Ca. ( 0.099.(PC)0.90 ) / PC) 

 On; Ca es determinaria analícaticament 

5.3. Avaluació d’efectes ecològics 

L’objectiu d’aquesta fase és definir un valor de concentració crític, tal que per sota d’aquest 

podem afirmar que no existeixen probables efectes adversos per l’ecosistema en estudi. Hi 

ha definits diferents criteris per arribar a aquesta concentració llindar. Estrictament les 

directives i documents guia de la EU [Technical Guidance Document on Risk assessment, 

vol.II, 2003] defineixen per aquest fi el valor PNEC (Predicted de No Effect Concentration, 

predicció de la concentració de no efectes) del compost químic per l’ecosistema considerat. 

Els estudis sobre la toxicitat es realitzen per identificar la naturalesa del dany produït per una 

substància i el rang de dosis en el qual es produeix.  

El PNEC deriva de valors de toxicitat o índex de toxicitat. Aquests valors de toxicitat són els 

paràmetres toxicològics obtinguts dels estudis de dosis-resposta que s’usen en l’avaluació de 

riscos.  

Aquests poden provenir d’experiments de camp o d’assaigs en el laboratori. S’han triat les 

dades de tests de laboratori ja que aquests són majoritàries en la literatura científica i 

segueixen protocols més definits. En canvi les dades d’experiments de camp tenen una 

disponibilitat molt baixa i una variabilitat de condicions d’estudi important. Tot i així els estudis 

de camp poden proporcionar una millor percepció dels efectes tòxics dels compostos 

químics, incloent efectes indirectes.  

Obtindrem aquest valor de toxicitat usant resultats de test del laboratori amb espècies 

representatives del compartiment del medi (sòl) i els hi aplicarem un factor corrector. Aquest 

factor corrector es aplicat per tal d’incloure o d’ explicar les incerteses lligades a l’extrapolació 

de valors de toxicitat de test de laboratori de mono-espècies a ecosistemes de multi-

espècies. 
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5.3.1. Efectes sistèmics i efectes cancerígens 

Els efectes d’un contaminant sobre un organisme es pot dividir en efectes amb umbral 

(efectes no-cancerigens) i aquells sense umbral (efectes cancerígens) depenen de si es 

produeix un efecte advers sols a dosis majors o a qualsevol dosis.  

Es creu que els compostos que tenen un nivell umbral són innocus en dosis baixes, és a dir 

poden metabolitzares o excretar-se satisfactòriament, existint un rang de valors d’exposició 

des del cero fins un valor finit determinat, en el que l’organisme pot tolerar l’exposició sense 

manifestar cap efecte tòxic no-cancerigen. Com a resultat d’això, el valor important és el límit 

superior del rang de tolerància per les poblacions sensibles, és a dir el NOAEL. 

La carcinogènesis per una altra banda, és un fenomen per el que no es considera apropiat el 

concepte de tolerància. Es suposa que un número reduït d’esdeveniments a nivell molecular 

pot produir canvis en la cèl·lula que poden conduir a una proliferació descontrolada i 

eventualment a un estat clínic de malaltia. Això vol dir que no existeix una dosis que es 

consideri lliure de risc, així que qualsevol dosis pot tenir un efecte advers.  

En aquesta guia sols es farà referència als efectes sistèmics 

5.3.2. Corbes dosis-resposta 

La correspondència entre la quantitat de tòxic i la magnitud de l’efecte és el que es coneix 

com la relació dosis (concentració)-efecte (resposta) i és un dels conceptes centrals de la 

toxicologia. El que es denomina efecte o resposta tòxica és un canvi orgànic permanent ha 

de poder ser mesurat en el component sota estudi i presentar un valor de cero quan la dosi 

és cero. La medició pot realitzar-se ha diferents nivell; molecular, cel·lular, d’òrgan, 

d’organisme... però independentment del nivell l’efecte a de ser mesurable. 

La corba dosis-efecte es construeix col·locant a l’ordenada els efectes causats en els 

organismes exposats a la substància i en l’abcisa la dosis a la que està exposat (expressada 

en mg/kg.dia). En algunes ocasions la relació dosis-efecte no és tan definida i dins d’una 

població s’observa una distribució de resposta per cada dosis o concentració. En aquest cas 

(que és el més freqüent) el que es mesura no és la magnitud, sinó el percentatge de la 

població en estudi que presenta una determinada resposta per cada dosis subministrada. 

Així el gràfic a l’ordenada presentaria el percentatge de la població que presenta un 

determinat valor de la resposta i en l’abcisa el logaritme de la dosis subministrada (Fig.5.16.) 
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La corba passa per l’origen, per tant quan la dosis és cero la resposta és cero. En els valors 

més baixos de dosis la corba és horitzontal amb un valor de resposta o d’efecte cero o quasi 

bé cero. La resposta comença a tenir un valor major que cero quan la dosis arriba a un nivell 

límit. D’aquí en endavant el pendent de la corba creix amb la dosis fins que s’arriba a un 

pendent màxim. Aquest pendent es manté per un ampli rang de dosis en el que la resposta 

es directament proporcional a la dosis. A dosis majors el pendent comença a decréixer fins 

que la corba es torna asintòtica a un valor màxim de resposta. Algunes substàncies 

presenten relacions dosis resposta diferents a la descrita i la corba no té forma de “S”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.5.16. Gràfic dosis-resposta, U.S.EPA (1996a). 

 

5.3.3. Valors de toxicitat 

Les dades de toxicitat  (valors ecotoxicològics) que es representen al gràfic i els més emprats 

en la derivació del PNEC són els següents: 

• NOEC (Concentració de efectes no observats: Non Observed Effect Concentration): 

la concentració més elevada al que no s’observa cap efecte detectable de la 

morfologia, capacitat funcional, creixement o desenvolupament o cicle de vida de 

l’organisme proba. 

Proporció 
d’organisme
que mostren 
resposta (%) 

Log de dosis o concentració 
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• LOEC (Concentració d’efectes més baixos observats: Lowest Observed Effect 

Concentration): la concentració més baixa a la que s’observa una expressió de 

l’efecte tòxic d’interès en un organisme testat. 

• NOAEL (Nivell de no-efectes observats: Non Observed Effect Adverse Level): el 

nivell més elevat a la que no s’observa cap efecte advers en els organismes testats. 

O sigui, que és la dosis més alta experimentalment determinada en la que no 

s’observa un efecte estadístic o biològicament significatiu.  

• LOAEL (Nivell d’efectes més baixos observats: Lowest Observed Adverse Effect 

Level): el nivell més baix en el que s’observen una expressió de l’efecte toxic 

d’interés en un organisme testat. 

• ED50 (Dosi Concentration): és el valor que correspon a una dosis única 

estadísticament derivada d’una substància química que causarà “l’efecte testat” del 

50% de la població donada d’organismes, sota un conjunt definit de condicions 

experimentals. Aquest paràmetre s’obté traçant una línea horitzontal del punt del 50% 

de resposta en la regió lineal de la corba dosis-efecte; en el punt d’intersecció amb la 

corba es traça una línea vertical. El punt en el qual la línea intercepta amb les abcises 

és la ED50. 

• LC50 (Concentració letal: Lethal Concentration): concentració letal mitja, es definida 

de manera similar a través de la corba concentració-resposta, correspon a una 

concentració estadística  derivada d’una substància química a la que es produeix la 

mort del 50% dels organismes d’assaig en un període definit de temps, generalment 

12, 24 o 96 hores.  

Els quatre primers valors són estudis a llarg termini, cobrint un cicle de vida complet o parcial, 

es refereixen a exposicions cròniques ( llarga durada, entre el 10 i 100% del temps de vida 

de l’organisme en estudi) o subcròniques (menors del 10% del període vital). Aquests 

primers valors en general per efectes en la supervivència, el creixement i la reproducció. Els 

altres dos paràmetres restants són estudis a curt termini, no cobreixen un cicle de vida, 

exposicions subaguda (exposicions de 10 dies) i aguda (1dia o menys). 

Algunes de les fonts més importants (tant organismes com revistes científiques) que es 

poden consultar per aconseguir els valors de toxicitat són: 

• U.S. Enviromental Proteccion Agency. Integrated Risk Information System (IRIS). 

Office of Research and Development, National Center for Environmental 

Assessment, U.S. Environmental Proteccion Agency. http:// www.epa.iriswebp/iris/.... 
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• Technical Soil Proteccion on Comitte; WEB NATUURONTWIKKELING; 

http://contamsites.landreresearch.co.hz/new_zealand_ecotoxicity_data.htm 

• Revistes científiques a través de de la http:// www.sciensdirect.com , com: 

Ecotoxicology and environmental Safety,.......... 

És important destacar, que per molts compostos químics inorgànics existents les dades de 

toxicitat disponibles per organismes del sòl són molt limitades. Això es veu reflectit en una 

avaluació feta a la llista de prioritat de químics de la UE, on es destaca que per la derivació 

del PNEC sols són disponibles per un 35% d’aquests compostos químics 2 o més test amb 

organismes terrestres [Ahlers p.168-174. 2001]. 

Es recopilen tots els valors de toxicitat possibles que s’ajustin a l’escenari d’estudi. D’aquest 

llistat es seleccionen els valors ecotoxicologies que: 

• Es refereixin a valors d’assaig crònic, ja que l’exposició del contaminant en el sòl és 

duradora. 

• Respectin la rellevància ecològica, per tal de que estiguin presents els grups tròfics 

més importants. 

• Siguin els valors ecotoxicològics més baixos, ja que així garantim la protecció total de 

l’ecosistema, tot i que pugui resultar adimensionada. 

5.3.4. Derivació del PNEC aplicant factors de valoració 

En les tradicionals aproximacions a l’ús de dades d’espècies simples per la protecció 

d’ecosistemes, com és el nostre cas, se’ls hi ha d’aplicar factors de correcció anomenats 

factors de valoració, de seguretat o aplicats. Així, quan sols un grup limitat de dades 

toxicològiques són assequibles, un factor de valoració és usat per ajustar els efectes de 

concentració (LC50, EC50, NOEC...) a PNECs per ecosistemes. Així que el factor de valoració 

reflexa el grau d’incertesa en l’extrapolació de dades de toxicitat de test de laboratori d’un 

nombre limitat d’espècies a el medi “real”. 

 Amb les dades ecotoxicològiques recollides es calcula el PNEC es divideixen aquestes 

dades per els factors de valoració, segons la Directiva 93/67/ECC. Com mostra la taula 

següent la magnitud dels factors de valoració, o sigui el grau de correcció, depèn del tipus 

d’investigació a curt o llarga durada, del nombre de nivells tròfics testats i de les incerteses 

en general alhora de predir els efectes d’un ecosistema per dades de laboratori. Per 

exemple, el factor més gran, el de 1000, és aplicat quan hi han moltes limitacions per dades 
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agudes i per tant una gran incertesa. I el factor més petit, el de 10, és aplicat quan es disposa 

de dades cròniques fiables i per tant existeix un grau menor d’incertesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula.5.18. Factors de valoració. 

5.4. Caracterització del risc 

La caracterització del risc és la fase final de l’ERA i consta de l’estimació i descripció del risc. 

En una avaluació de riscos ecològics els riscs són estimats usant el mètode del quocient de 

perill (mètode proposat per la Directiva 93/67/ECC). El mètode del quocient compara les 

exposicions estimades amb les concentracions que no provoquen efectes adversos, per tal 

de proporcionar una estimació qualitativa simple i directa del risc, el quocient de perill (HQ). 

El HQ és la raó entre l’exposició estimada i una concentració ambiental “segura”. L’HQ es 

calcula usant la següent expressió, representada en l’equació 5.42. 

 INFORMACIÓ DISPONIBLE    FACTOR DE VALORACIÓ   

1 L( E )C50 a curt termini de toxicitat  

         (ex:planta, cuc, o micro-org.)   1000 

1 NOEC per un test a llarg termini  

        (ex: planta)     100 

2 NOEC per a test a llarg termini representant 

   2 nivells tròfics     50 

3 NOEC per a test a llarg termini representant 

   3 nivells tròfics     10 

Dades de camp fiables d'ecosistema  

model     cas-per-cas 
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HQ = Exposició estimada / Concentració ambiental segura    (Eq. 5.42) 

On; 

HQ= quocient de perill 

 Exposició estimada= La concentració ambiental màxima o a la dosis calculada,  

                                   equival a la concentració ambiental prevista PEC. 

 Concentració ambiental segura= Equival a la concentració sense efecte previsible      

                                                        PNEC.         

Així que l’equació 5.42 es transforma en l’equació 5.43. 

HQ = PEC /PNEC (Eq. 5.43) 

El valor de l’HQ pot variar des de qualsevol valor major que 0 fins infinit, considerant que els 

valors inferiors a 1 són indicatius d’un risc acceptable, si són similars o igual a 1 existeix un 

risc potencial i si aquests valors són majors a 1 existeix un risc potencial alt, com s’indica en 

la taula 5.19 

HQ Risc Risc 

>1 potencial o alt inacceptable 

=1 potencial  inacceptable 

<<1 baix acceptable 

Taula.5.19. Quocient del risc 

El mètode del quocient té un número de característiques que el fan particularment útil per 

l’estimació del risc, que són: 

• que és un càlcul relativament ràpid, simple i econòmic,  

• l’acceptabilitat del risc es basa en la comparació de l’HQ calculat amb un únic valor 

crític (inferior a 1 risc acceptable, mentrés que superior a 1 inacceptable) 

• proporciona un mètode eficaç per identificar riscos molt baixos i molt alts, en els que 

es pot prendre una decisió directa sense informació addicional. Per exemple, si es 

considera un HQ igual a 1000 significa un risc immediat, altament inacceptable que 
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requereix una acció immediata, mentrés un HQ menor a 0.1 pot conduir directament 

a la decisió de no realitzar cap acció. 

Amb el resultat del càlcul del HQ s’obtenen dos respostes en general: 

• En l’actualitat no existeix necessitat d’addicionar nous tests o mesures reductores del 

risc, quan el risc és acceptable (HQ< 1). 

• Són necessàries mesures reductores del risc, quan el risc és inacceptable (HQ> 1). 

Es poden obtindre diferents quocients de perill per tal de descriure i caracteritzar el risc millor. 

Així que per un receptor en concret pots obtenir el HQ per l’exposició total, que et dóna una 

idea qualitativa de la dimensió del risc per aquell receptor. I pots obtenir els HQ per les 

diferents vies d’exposicions per separat, amb això aconsegueixes estimar quina és la via que 

contribueix més en el risc.  

Seguint l’exemple proposat en l’apartat...del cas d’un receptor herbívor obtindríem els 

següents HQ, per els dos escenaris estudiats, mostrats en la taula 5.20. 

El fet de desglossar els coeficients de perill, per les diferents vies d’exposició, dóna pas a 

que la gestió del risc sigui més encertada. Ja que s’evidencien les millors les mesures 

correctores a prendre i l’odre a aplicar aquestes. 

 

 Escenari 1 Escenari  2 

HQT per herbívor HQT per herbívor 

HQingestió vegetació HQingestió vegetació 

HQingestió accidental sòl HQingestió accidental sòl 

  HQingestió aigua 

Taula.5.20. HQ per receptor herbívors en els diferents escenaris. 

5.5. Incerteses associades 

Tots el models predictius com els emprats en l’ERA porten associat un grau d’incertesa. En 

particular els models ambientals degut a la seva complexitat aquest problema apareix com a 
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rellevant. Diferents autors han citat com un dels punts més dèbils de les metodologies 

d’avaluació de riscos l’ús de valors i variables sota el supòsit de ser valors exactes, sense 

considerar la incertesa associada el que condueix moltes vegades a un error major.  

Les principals fonts d’incerteses són: 

• La qualitat de les dades usades per l’avaluació de l’exposició. 

• Reflexa la importància de les rutes significatives. 

• La qualitat de les dades toxicològiques usades per l’avaluació d’efectes. 

• Diferència en els patrons d’exposició (duració, freqüència, magnitud...) 

• Models matemàtics de transport del contaminant. 
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6. Aplicació del model en un cas de sols 
contaminats per crom.  

Per tal de validar la metodologia d’avaluació de risc ecològic (ERA) proposada anteriorment 

aquesta s’aplicarà per estimar el risc en un emplaçament real amb una situació hipotètica.   

S’escull l’emplaçament descrit en l’apartat següent 6.1.1 ja que s’ha considerat que és on es 

donen tots els factors de màxim risc ecològic.  

6.1. Formulació del problema. 

Es tracta d’una indústria que genera residus sòlids i semisòlids amb alt contingut de crom (III) 

i crom (VI). Aquests residus han estat emmagatzemats durant un període de 10 anys en un 

dipòsit sense cobertura i que presentava pèrdues. Per efectes de la pluja aquets 

contaminants podien lixiviar passant al sòl i més tard a l’aqüífer, poden causar efectes als 

receptors ecològics de la zona. 

Donat que la situació és hipotètica s’han proposat diferents concentracions del contaminant 

en el dipòsit per tal d’estimar quina suposa risc ecològic.  

6.1.1. Localització de l’emplaçament contaminat. 

En la Fig.6.1. plànol de situació es localitza l’emplaçament objecte d’aquest estudi. La zona 

en qüestió està situada a la comarca del Bages concretament entre les poblacions d’Artés i 

Sant Fruitós.  

En la fotografia àrea (Fig.6.2) s’observa que es tracta d’una indústria situada a la vora d’un 

riu, d’una zona forestal i d’una zona de conreu. A més en la zona de conreu direcció sud 

existeix un pou de captació que alimenta la bassa de regadiu.   

Com queda justificat en la Fig. 6.3. sota de l’emplaçament d’estudi existeix l’aqüífer del riu 

Llobregat, el nivell freàtic del qual es troba a una profunditat de 2m i presenta una da= 10m 

(grossor de l’aqüífer).  
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Fig.6.1 Plànol localització de l’activitat i emplaçament contaminat. [Hipermapa gencat]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.2. Fotografia àrea de la zona d’estudi a escala  gràfica. [Hipermapa gencat, 2003]. 

PUNT DE 
CAPTACIÓ 
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Fig.6.3. Mapa hidrològic de les masses d’aigua subterrània de Catalunya i del riu Llobregat. 

[ICC, 2002] 

6.1.2. Característiques i paràmetres de l’emplaçament contaminat. 

A partir de la classificació de sòls segons l’ús establerta en el RD 9/2005 es defineix 

l’emplaçament d’estudi com un sòl d’ús industrial. També classifiquem els terrenys que 

limiten a l’emplaçament en: 

 Límit nord; altres usos del sòl ( zona forestal) 

 Límit est; altres usos del sòl ( zona forestal)  

 Límit oest; carretera 

 Límit sud; altres usos del sòl ( zona agrícola) 

Es tracta d’un sòl Llimós –sorrenc el que permet el transport del contaminant en el mateix.  

En la taula 6.1. es recullen les dades característiques del sòl necessàries per realitzar l’estudi 

del transport del contaminant en aquest i així poder estimar la concentració en temps i espai 

en el punt d’exposició.  
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Paràmetre 
Símbol 
(unitat) Valor 

Obitngut 

Matèria orgànica (%)  Mesurada 

pH  6.8 Mesurat 

Densitat del sòl  ρs (g/cm3) 1.5 Mesurada 

Tasa d’infiltració Inf (m/d) 0.005 Estimada 

Conductivitat hidràulica K (m/d) 50 Mesurada 

Gradient hidràulic i (m/m) 0.02 Mesurada 

Porositat efectiva ne (-) 0.28 Mesurada 

Porositat aigua θa (-) 0.05 Estimada 

Taula 6.1. característiques hidrològiques del sòl. 

6.1.3. Caracterització de la font i dels contaminants. 

La font de contaminació és el dipòsit superficial de dimensions 25m x 12m amb una 

profunditat de 4m, aquest no presenta cobertura ni disposa d’un bon aïllament  impermeable 

amb el sòl.  Es pren L= 25m que és la longitud de la font paral·lela a la direcció del flux de 

l’aigua. 

En la taula 6.2 es mostren les característiques dels residus dipositats escollint diferents 

concentracions totals de crom (III) i crom (VI) per estimat quina d’elles suposaria risc ecològic 

en la situació descrita.  
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CT (mg/kg) 

Crom (III) Crom (VI) 

2000 2000 

1000 1000 

500 500 

200 200 

20 20 

10 10 

Taula.6.2 Concentracions de contaminant proposades en la font. 

Els valors de la taula 6.2 que apareixen en negreta fan referència als nivells genèrics de 

referència (NGR) proposats per les normativa catalana ( veure tala 5.2) referents a la 

protecció de la salut humana.  

Com no es disposen d’assajos del sòl de la zona d’estudi que facilitin valors del coeficient de 

distribució (Kd) per el crom (III) i crom (VI), s’usaran els valors de Kd en funció del pH 

proposats per USEPA 1996c (taula 5.13) 

.  

 Kd 

Rang de pH del sòl >9  5 a 9 

Crom (VI) 7,90E+00 6,30E+00 

Crom (III) 6,30E+03 6,30E+03 

Taula.6.3. Valors de Kd en funció del pH, U.S.EPA (1996a) 
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6.1.4. Caracterització dels receptors 

Per triar els receptors adients s’ha considerat que aquets fossin: representatius dels 

ecosistemes de la zona, que representessin els nivells tròfics principals d’aquest i que 

s’ajustessin a les dades de ecotoxicològiques disponibles per tal de realitzar una estimació 

del risc adequada. 

Els habitats associats aquest emplaçament són boscos de pins vells amb alzines i roures 

joves. Associat aquest habitat tenim diferents receptors. Aquests es nombren i es 

caracteritzen en la taula 6.4 on es classifiquen per nivell tròfic, es determina el pes mig, i la 

dieta (per realitzar cadena tròfica). 

 

Hàbitat 
Nivell 
tròfic Receptor ecològic Pes (kg) Dieta 

Emplaçament 
habitual 

Bosc  Productor  Margall bord   A les vores de camins 

pins vells,  Primari (Hordeum murinum)      i boscos 

Alzines i Consumidor  Cuc de terra     En el sòls de conreus  

 roures joves primari  (Agriolimax Laevis)     i boscos 

  Ratolí  25-50g Herbívor Vorades de bosc i  

   (Apodeus silvaticus)   conrreu 

  Consumidor  Conill   <4kg  Herbívor Boscos i conrreus 

  primari  (Orictolagus cuniculus)      

   Merla 30-50g S’alimenta de cucs  Boscos i conrreus 

   (Turdus merula)  de terra. Omnívor  

  Consumidor Guineu  4-8 kg  carnivor   

  Secundari (vulpes vulpes)       

Taula.6.4. Relació de receptors ecològics i les seves característiques. Medi Natural del 

Bages, 2000. 
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6.1.5. Model conceptual  

En la Fig. 6.4. es descriuen de manera gràfica les relacions esperades entre el medi i els 

receptors ecològics a les fonts de contaminació a les quals estan exposades (seguint el 

model conceptual genèric establert en la Fig. 5.5. és a dir que es descriuen les rutes 

d’exposició més rellevants).  

 

Fig. 6 .4. Model conceptual de l’emplaçament contaminat en estudi. 

6.2. Avaluació de l’exposició 

En la figura 6.5. es representa l’escenari d’exposició i s’observen dos tipus de transport del 

contaminant, un horitzontal des del dipòsit fins al nivell freàtic on trobem la zona no saturada i 

un transport horitzontal en l’aqüífer que alimenta el riu en la zona saturada. A una distància 

de 100 metres del dipòsit existeix un pou que alimenta la bassa de regadiu i la distància des 

de el pou fins al riu es de 100 metres. També es representen les concentracions que són del 

punt d’exposició. 
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Fig. 6.5.Escenari d’exposició 

6.2.1. Simulació del transport del contaminant 

Per l’estimació de la lixiviació s’usa Eq.5.10 i els resultats obtinguts són els de la taula 6.5. 

 

Estimació lixiviació 

CTsòl (mg/kg) Ca1 (mg/kg) CTsòl (mg/kg) Ca1 (mg/kg) 

Crom (III) Crom (VI) 

2000 0,317 2000 315,79 

1000 0,159 1000 157,9 

500 0,08 500 78,9 

200 0,031 200 31,58 

20 0,003 20 3,16 

10 0,0016 10 1,58 

Taula.6.5. Relació del resultat de concentracions Ca1 trobades per les diferents CT. 
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Per la simulació del transport en la zona no saturada s’usa l’equació 5.12, per obtenir el 

resultat de la Ca2 estimant  t = 3650 dies i z = 2m, obtenint així els resultats exposats en la 

taula 6.6.  

Transport zona no saturada 

CTsòl (mg/kg) Ca2 (mg/kg) CTsòl (mg/kg) Ca2 (mg/kg) 

Crom (III) Crom (VI) 

2000 0 2000 133,12 

1000 0 1000 66,57 

500 0 500 33,28 

200 0 200 13,31 

20 0 20 1,33 

10 0 10 0,66 

Taula.6.6. Resultat de concentracions Ca2 per t=3650d i z= 2m. 

Per l’estimació de Ca3 s’usa l’equació 5.16 que fa referència a fenomen de dilució. 

Dilució 

Crom (VI) 

CTsòl (mg/kg) d(m) Ca3 (mg/kg) 

2000 2,7699 5,75 

1000   2,88 

500   1,43 

200   0,57 

20   0,06 

10   0,029 

Taula.6.7. Resultat de concentracions Ca3 
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Per l’estimació de les concentracions de Crom (VI) en l’aqüífer (transport zona saturada) 

s’usa l’equació 5.20 que fa referència a la concentració en el centre de la ploma. La 

concentració de crom s’estimarà a 40, 80,100 i 200m de la font de contaminació.  

Sols es realitzen els càlculs per el crom (VI), doncs el crom (III) queda retingut (adsorbit) en 

la zona no saturada del sòl. 

 

 Crom(VI) 

 Cax (mg/l) 

 X (m) 

CTsòl (mg/kg) 0 40 80 100 200 

2000 5,75 2,24 0,69 0,45 0,10 

1000 2,87 1,12 0,35 0,23 0,05 

500 1,44 0,56 0,17 0,11 0,02 

200 0,57 0,22 0,07 0,04 0,01 

20 0,06 0,02 0,006 0,004 0,001 

10 0,03 0,01 0,003 0,002 0,0005 

Taula.6.8. Resultat de concentracions Cax 

6.2.2. Identificació i càlcul de les vies d’exposició 

En el cas dels receptors que són organismes inferiors com ara el Margall Bord (Hordeum 

murinum) i el cuc de terra (Agriolimax Laevis) l’exposició es dóna per absorció directa i 

considerem que l’exposició és igual a la concentració del sòl (veure equació 5.25.). En la 

taula 6.9 es mostren els resultats obtinguts en el càlcul de l’exposició total per les diferents 

concentracions que poguessin haver-hi en el dipòsit. 
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Crom(III) Crom(VI) 

  ET(mg/kg) = PEC   ET(mg/kg) = PEC 

Ca1  (mg/kg) Margall bord Cuc de terra Ca1  (mg/kg) Margall bord Cuc de terra  

0,318 0,32 0,32 315,79 315,78 315,79 

0,159 0,16 0,16 157,90 157,89 157,90 

0,08 0,08 0,08 78,95 78,95 78,95 

0,032 0,03 0,03 31,58 31,58 31,58 

0,0032 0,003 0,003 3,16 3,16 3,16 

0,0016 0,0016 0,001 1,58 1,58 1,58 

Taula.6.9 Resultats de l’exposició total per organismes inferiors. 

Per els altres receptors considerats (organismes superiors) la principal via d’exposició és 

l’oral. Aquesta via oral la podem dividir en tres subvies: ingestió d’aliment ja contaminat 

(transferència cadena tròfica; bioacumulació), ingestió accidental del sòl i ingestió d’aigua 

contaminada.  

Tant per el càlcul de l’exposició rebuda per l’ingestió d’aliment contaminat com per l’ingestió 

accidental del sòl s’usa l’equació 5.28. Considerant que el 100% de la dieta està 

contaminada, que l’eficiència d’assimilació i la disponibilitat del contaminant són el 100%. El 

factor d’ús del lloc per el ratolí i conill s’assimila igual a 1 perquè es considera que no surten 

de la zona contaminada. La taula 6.10 i 6.11 es mostren els resultats obtinguts.  

 

 

 

 

 

E ingestió aliment contaminat (mg/kg.dia) 
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Crom(III) Crom(VI) 

Ratolí Conill Merla Ratolí Conill Merla 

0,019 0,0009 0,0004 19,3 0,94 0,40 

0,009 0,0005 0,0002 9,64 0,47 0,20 

0,005 0,0002 0,0001 4,82 0,23 0,10 

0,002 9,4E-05 4,05E-05 1,92 0,093 0,04 

0,0002 9,4E-06 4,05E-06 0,19 0,009 0,004 

9,7E-05 4,7E-06 2,03E-06 0,096 0,004 0,002 

Taula.6.10 Resultats de l’exposició deguda a l’ingesta d’aliment contaminat (transferència 

cadena tròfica) per mamífers i aus en estudi. 

Per les estimacions de les exposicions de la taula 6.10 s’ha considerat per el ratolí i el conill 

(herbívors) l’equació per el crom de taula 5.17 de la planta i per la merla de la mateixa taula 

la corresponent al cuc. 

E ingestió accidental de sòl (mg/kg.dia) 

Crom(III) Crom(VI) 

Ratolí Conill Merla Ratolí Conill Merla 

0,003 0,003 6,3E-05 3,16 3,15 0,063 

0,0015 0,001 3,14E-05 1,58 1,58 0,031 

0,0008 0,0008 1,57E-05 0,79 0,79 0,016 

0,0003 0,0003 6,28E-06 0,31 0,31 0,006 

3,17E-05 3,18E-05 6,29E-07 0,03 0,03 0,0006 

1,6E-05 1,58E-05 3,14E-07 0,01 0,015 0,0003 

Taula.6.11 Resultats de l’exposició deguda a l’ingesta accidental del sòl contaminat. 
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Per el càlcul de l’exposició deguda a l’ingestió de l’aigua s’usa l’equació 5.40 i que la 

concentració de l’aigua en la basa és la Cax a x= 100m.  

 

E ingestió aigua (mg/kg.dia) 

Crom(III) Crom(VI) 

Ratolí Conill Merla Ratolí Conill Merla 

0 0 0 0,062 0,041 0,089 

0 0 0 0,031 0,020 0,044 

0 0 0 0,015 0,010 0,022 

0 0 0 0,006 0,004 0,009 

0 0 0 0,0006 0,0004 0,0009 

0 0 0 0,0003 0,0002 0,0004 

Taula.6.12 Resultats de l’exposició deguda a l’ingesta d’aigua de la bassa. 

Aquestes exposicions s’han calculat usant els valors (taula 6.13) dels paràmetres següents 

estimats a través de les equacions al·lomètriques proposades en l’apartat 5.2.6.1 Model 

d’exposició. 

 

 TI aliment contaminat SUF TI aigua  TI accidental  sòl 

Ratolí  1,49 1 0,14 0,01 

(Apodeus silvaticus)         

Merla  0,21 0,019 0,2 0,01 

(Turdus merula)         

Taula.6.13 Valors dels paràmetres estimats a través les equacions al·lomètriques.. 
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En la taula 6.14 es recullen les exposicions totals orals per els receptors mamífer i aus que 

no és més que la suma de les tres exposicions anteriors. 

 

ET oral (mg/kg.dia) = PEC 

Crom(III) Crom(VI) 

Ratolí Conill Merla Ratolí Conill Merla 

0,022 0,004 0,0004 22,51 4,14 0,56 

0,011 0,002 0,0002 11,27 2,07 0,28 

0,006 0,001 0,0001 5,62 1,03 0,14 

0,002 0,0004 4,69E-05 2,25 0,41 0,05 

0,0002 4,1E-05 4,69E-06 0,22 0,04 0,005 

0,0001 2,05E-05 2,34E-06 0,11 0,02 0,002 

Taula.6.14 Resultats de l’exposició total oral per organismes superiors. 

6.3. Avaluació d’efectes a nivell bibliogràfic 

A través d’una cerca bibliogràfica s’obtenen les dades d’ecotoxicitat per diferents organismes 

terrestres, aquestes dades es recullen en dos taules 6.15 i 6.14. La primera recull dades per 

el Cr (III) i la segona per el Cr (VI). En ambdós taules s’indica la via d’exposició, endopoint 

(que indica sobre el paràmetre que afecten), les diferents dades obtingudes per valors de 

toxicitat i s’indica també els documents d’on provenen aquets valors. 

Cal dir que s’ha intentat obtindré el major nombre de dades possibles per organismes que 

s’ajustin a l’escenari d’estudi. I que les dades recopilades es refereixen a valors d’assaig 

crònics (exposició duradora), respectin rellevància ecològica (grups tròfics més importants) i 

que siguin els valors ecotocicològics trobats més baixos (garantin la protecció total de 

l’ecosistema).  
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Taula. 6.15 Relació de dades ecotoxicològiques per el Crom (III). 

 

Dades Ecotoxicològiques pel Cr(III)         
Organismes terrestres Endpoint Via/Exposició NOEC NOAEL LOEC  LOAEL EC50 o LC50 Document prové 

Blat Planta Creixement Contacte directe 230mg/kg     Lokhorst et al.1997.Minium soil quality a use-based approach  
                  an ecological perspective. TCB R08 (1998). 

Eisenda andrei  (oligochaeta) Inverte.  Supervivència Contacte directe 42,40ppm     IHOBE,S.A. Valores Indicativos de evaluación  

  Sòl               para la protección de los ecosistemas. 

Eisenda fetida (cuc) Inverte.  Reproducció Contacte directe 560mg/kg    1000mg/kg    EC50=892mg/kg  Ecotoxicology and Environmental Safety   
  Sòl             LC50=1800mg/kg 51,203-205(2002)   
Eisenda fetida** Inverte.   Contacte directe 405mg/kg          Technical Soil Proteccion Comittee;WEB   
  Sòl               NATUURONTWIKKELING;  

Enchytraeus albidus (cuc) Inverte.  Reproducció Contacte directe 560mg/kg   1000mg/kg   EC50=637mg/kg  Ecotoxicology and Environmental Safety   
  Sòl             LC50=1620mg/kg 51,203-205(2002)   
Folsomia candida (cuc) Inverte.  Reproducció Contacte directe 560mg/kg    1000mg/kg    EC50=604mg/kg  Ecotoxicology and Environmental Safety   
  Sòl             LC50=1000mg/kg 51,203-205(2002)   
Rata Vertebrat Reproducció Oral   

1,468mg/kg-
dia       Ivankovic and Preussman 1975 (IRIS; USEPA)  

  Sòl                   
Ratolí Vertebrat Creixament Oral  44,6mg/kg-dia    Zahid et al, 1990   
 Sòl          
Black duck (ocell) Vertebrat Reproducció Oral   1mg/kg-dia   5mg/kg-dia   

Sample et al. 1996 Environmental Restaoration 
Division.  

  Sòl                Terrestial Toxicity Reference Values. Manual:ERD_AG_003 

Organismes aquàtics Endpoint Via/Exposició NOEC NOAEL LOEC  LOAEL EC50 o LC50 Document prové 
Inanga G.maculatus   Supervivència   0,018mg/l         http://contamsites.landreresearch.co.hz 

                  /new_zealand_ecotoxicity_data.htm 
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Taula. 6.16 Relació de dades ecotoxicològiques per el Crom (VI)

Dades Ecotoxicològiques pel Cr(VI)          

Organismes terrestres Endpoint Via/Exposició NOEC NOAEL LOEC  LOAEL 
EC50 o 
LC50 Document prové   

Hordeum vulgare L.  Planta   Conatcte directe 1mg/kg   3mg/kg      Ecotoxicology and environmental Safety  

                  57;363-374 2002   
Lettuce L.Sativa Planta Creixament Conatcte directe 20mg/kg  40mg/kg  - Contaminated Site Remediation: From SourceZones to  
                   Ecossystems. Proc.2000 CSRC, Melbourne, Vic.,4-8 Dec.2000 

Millet P. millaceum Planta Creixament Conatcte directe 80mg/kg  60mg/kg   
Contaminated Site Remediation: From SourceZones 
to   

                  Ecossystems. Proc.2000 CSRC, Melbourne, Vic.,4-8 Dec.2000 

Aporctodea caliginosa adult (cuc) Invertebrat Creixament Oral 150mg/kg  150mg/kg  EC50=80mg/kg http://contamsites.landreresearch.co.hz 

  sól               /new_zealand_ecotoxicity_data.htm 

Aporctodea caliginosa juvenil (cuc) Invertebrat Creixament Oral 50mg/kg  50mg/kg  EC50=235mg/kg http://contamsites.landreresearch.co.hz 

  sól         /new_zealand_ecotoxicity_data.htm 

Porcellio scaber juvenil (piojo d bosc) Invertebrat Creixament Oral 300mg/kg   400mg/kg   LC50=428mg/kg http://contamsites.landreresearch.co.hz 

  sól               /new_zealand_ecotoxicity_data.htm 

Rata (petit mamifer) Vertebrat  Supervivència Oral  
25mg/L d 
K2CrO4    Mackenzie et al 1958   U.S. EPA 

  sól     2,4mg/kg-dia        
Ratas Wistar (mascles) Vertebrat  Supervivència Inhalació       50micrag/m3   Glaser et al  1990   U.S.  EPA  
  sól                   
Ratulí (mascles) Vertebrat  Reproducció  Oral  3,3mg/kg-dia  33mg/kg-dia  Zahied et al. 1990  U.S. EPA  
  sól             
Ratuli Vertebrat  Neurologics Oral   8,8mg/kg-dia   88mg/kg-dia   Trivedi et al 1989 U.S. EPA  
  sól                   
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6.4. Caracterització del risc  

Estimarem l’HQ segons l’equació 6.1 amb als valors obtinguts de l’avaluació de l’exposició i 

d’efectes en els apartats anteriors. 

HQ = Exposició estimada total(≡PEC) / NOAEL o NOEC (≡PNEC)    (Eq.6.1) 

Com podem observar en la taula 6.17 el quocient de perill per cap receptor no supera a el 

valor de 1, per a qualsevol concentració inicial del crom (III) en el dipòsit. Així el risc que 

suposa aquesta situació, referent al crom(III), és considerà un risc acceptable. No 

apareixeran efectes sistèmics negatius en els receptors ecològics causats per aquest 

contaminant.  

En la taula 6.18 s’observa que per una concentració inicial de crom(VI) en el dipòsit superior 

a 200mg/kg el quocient de perill és superior a 1 per a tots els receptors ecològics en estudi. 

És a dir el risc és inacceptable, amb la conseqüent aparició d’efectes sistèmics negatius en 

els receptors. Per a valors inicials inferiors a 200mg/kg el Margall bord segueix presentant 

HQ > 1 implicant un risc inacceptable i per tant la necessària aplicació de mesures 

correctores. Els riscos inacceptables s’indiquen en vermell en la taula 6.18. 

 

Crom (III) HQ= PEC/PNEC 

CTsòl (mg/kg) Margall bord Cuc de terra  Ratolí Merla 

2000 0,0014 0,0008 0,015 0,0005 

1000 0,0007 0,0004 0,007 0,0002 

500 0,0003 0,0002 0,004 0,0001 

200 0,0001 7,8E-05 0,001 4,7E-05 

20 1,4E-05 7,8E-06 0,0001 4,7E-06 

10 6,9E-06 3,92E-06 7,6E-05 2,3E-06 

Taula. 6.17 Relació de resultats del quocient de risc amb les concentracions a el dipòsit. 
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Crom (VI) HQ = PEC/PNEC 

CTsòl (mg/kg) Margall bord Cuc de terra  Ratolí 

2000 315,79 6,31 6,82 

1000 157,9 3,16 3,41 

500 78,95 1,58 1,70 

200 31,58 0,63 0,68 

20 3,16 0,06 0,07 

10 1,58 0,03 0,03 

Taula. 6.18 Relació de resultats del quocient de risc amb les concentracions a el dipòsit. 

Tot i no haver disposat de les dades necessàries per poder desglossar els coeficients de 

perill, per les diferents vies d’exposició, obtenint així una gestió del rics més encertada, ja que 

s’evidencien les millors les mesures correctores a prendre i l’odre a aplicar aquestes. 

Aquesta informació la podem extreure fixant-nos en quina via és la que aporta exposicions 

més significatives. Si observem les taules 6.9, 6.10, 6.11 i 6.12 ens donem conte que 

l’absorció directa és la que aporta més risc. 
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7. Costos de l’estudi. 

A continuació es detallarà el cost aproximat per la realització d’aquest projecte: “Guia 

metodologia per l’avaluació de risc ecològic en sòls i aigües subterrànies contaminades per 

metalls pesants.  

7.1. Costos del personals. 
Considerant que en l’elaboració del projecte ha participat un enginyer que té un honorari de 

30 €/ h i considerant que les hores dedicades totals en la realització d’aquests estudi són 

aproximadament  650h disposades de la manera següent: 

 

Fases del projecte Hores dedicades Cost (€) 
Recopilació de la informació 180 5400 

Anàlisis i síntesis de la informació 150 4500 
Disseny de la guia metodològica 60 1800 

Elaboració del document 180 5400 
Revisió del document 70 2100 

Entrega i presentació del document 30 900 
TOTAL 1  20100 

 

Taula. 7.1 Costos del personal 

7.2. Costos material i servei. 

Per el que es refereix a equips es necessita un ordinador per realitzar el projecte, considerant 
un cost de compra de 1000€ i es considera que l’equip té 1any i la duració del projecte és 
de 7mesos tenint en conte aquests factors i l’amortització el cost referent aquest equip 
seria 500€. 

Els costos relacionats amb material de papereria, fotocòpies, impressions... s’estimen sobre 
uns 200€. I els costos de serveis que serien els referents a consum elèctric i Internet són 
aproximadament 230€. 

En la taula 7.2 es donen aquets costos de material i servei i el total.  
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Material i serveis Cost (€) 
Ordenador 500
Papereria, fotocòpies, impressions 200
Electricitat Internet 230

TOTAL 2 930
 

Taula. 7.2 Costos de materials i serveis. 

7.3. Altres costos   

En aquests apartat es consideren els costos amb dietes i desplaçaments de l’enginyer per 

motius necessaris en la realització del projecte. Aquests s’estimen sobre cost TOTAL 3: 

400€. 

Com es tracta d’un estudi teòric no es consideren costos per la realització d’assajos i 

proves.  

 

7.4. Cost total de l’estudi. 

El cost total de l’estudi serà la suma dels costos estimats en els apartats anteriors, com 
s’indica en la taula 7.3. 

 
 Cost total estudi 

TOTAL 1 20100
TOTAL 2 930
TOTAL 3  400
  21430

 
Taula. 7.3. Cost total de l’estudi. 
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Conclusions 

El present estudi a permès desenvolupar la metodologia necessària per poder realitzar una 

avaluació de risc ecològic per ecosistemes terrestres, en escenaris de contaminació de sòls i 

aigües subterrànies contaminades per metalls pesants, seguint les recomanacions de les 

agències de medi ambient.   

No és té constància que hi hagi cap guia metodològica publicada per l’elaboració de risc 

ecològic, en l’àrea de Catalunya i Espanya. Doncs així l’eina presentada serà d’especial 

importància per el compliment del RD 9/2005 de sòls que exigeix la realització de l’anàlisi de 

risc ecològic en sòls contaminats en aquesta àrea. 

El present estudi posa de manifest la necessitat de definir NGR per metalls pesants per la 

protecció dels ecosistemes a nivell autonòmic.  

En la realització del projecte cal destacar la dificultat alhora d’obtenir valors toxicològics 

adients. Degut a que la majoria de valors ecotoxicològics presents trobats en recerques 

bibliogràfiques acostumen a ser  sobre el total del metall i no es diferència l’espècie química. 

A més quasi bé tots aquests valors de toxicitat són obtinguts de laboratori d’experiments amb 

organismes que no són seleccionats per la seva importància en els medis d’estudi, sinó per 

la facilitat de treball en el laboratori.  

En relació a la simulació realitzada en l’apartat 6 en un cas concret de contaminació de sòls 

per crom s’observa que el crom (III) no comporta risc en cap cas de les concentracions 

inicials proposades, mentrés que el crom (VI) si.  I que els organismes inferiors que tenen 

una exposició per via absorció directa són els receptors mes vulnerables. En aquesta 

simulació del risc també queda reflectit la importància de contemplar l’ingesta accidental del 

sòl sent una via de les vies d’exposició determinat per a aus i  mamífers. 
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