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1. INTRODUCCIÓ 

Mirant enrere, amb l’inici de la industrialització, el consum de recursos i la quantitat de substàncies 
residuals nocives emeses a la biosfera ha crescut exponencialment, fet que ha provocat un greu 
impacte al nostre entorn. Concretament, l’ús i la manipulació inadequada de certs materials i 
residus perillosos són una de les causes principals de la contaminació de sòls, aigües i aire a 
escala mundial. 

Actualment, el petroli és un dels principals recursos responsables de l’impacte ambiental, atès 
que la seva sobreexplotació, la seva importància com a font d’energia i com a base d’obtenció de 
matèries primeres per a la indústria, l’ha transfigurat en quelcom imprescindible dins d’una societat 
de consum. Aquesta gran dependència fa que la seva explotació esdevingui una de les principals 
activitats econòmiques d’interès dels estats.  

Durant el procés d’extracció, transport i refinació poden generar-se catàstrofes ambientals 
irreparables al medi ambient com ara vessaments de combustible a mars i sòls. 
Un dels principals problemes ambientals són els vessaments de petroli, atès que ocasionen una 
alteració de tot l’ecosistema, ja que és un compost altament contaminant i a més, les seves 
propietats fisicoquímiques són les causants de la seva lenta degradació i, per tant, de la seva 
llarga perduració en el medi afectat. 

El gran nombre d’accidents ambientals ocasionats pel transport de petroli com el vessament de 
l’Itxoc I, del Prestige, de l’Exxon Valdez, entre altres, ha causat l’aparició d’estudis associats amb 
la recuperació d’aquests indrets afectats. La bioremediació és una de les solucions que es 
plantegen, és considerada una alternativa versàtil, pràctica i econòmica comparada amb els 
tractaments fisicoquímics, ja que els mateixos microorganismes són els encarregats  d’actuar 
com a agents descontaminats. 
  
El fet que va moure la meva decisió per aquest tema va ser que podia integrar dues disciplines 
que m’apassionen i que generen un gran interès en la meva persona: el coneixement de la 
microbiologia i la sostenibilitat ambiental.  
Aquesta curiosa capacitat que disposen certs microorganismes per degradar agents contaminants 
com els hidrocarburs em fascina i, per tant, ha esdevingut la base del meu TdR. A més, considero 
que és molt important sensibilitzar a la població sobre la conservació del medi ambient i dels 
ecosistemes, ja que l’activitat descontrolada del petroli, entre altres, està provocant en primer lloc 
el seu esgotament i, en segon lloc, un impacte ambiental a escala planetària. Gràcies a l’ajuda de 
microorganismes podem recuperar sòls i aigües contaminats i minimitzar així l’impacte de 
l’activitat humana sobre els ecosistemes. 
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1.1 Hipòtesis i objectius 
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1.2 Metodologia 

S’observa que la manipulació de combustibles fòssils està ocasionant un impacte ambiental 
global i que davant d’aquest problema han aparegut certs estudis que afirmen l’existència de 
microorganismes capaços de degradar derivats d’hidrocarburs i altre tipus de substàncies 
tòxiques.  
Afloren preguntes i dubtes que motiven l’inici d’un treball d’investigació sobre el tema 
esmentat que donen lloc a una sèrie d’hipòtesis que partir dels resultats que s’obtenen a les 
pràctiques del treball de camp s’afirmen o es neguen i originen unes conclusions. 
Per arribar a unes conclusions s’ha realitzat primerament una recerca bibliogràfica sobre 
hidrocarburs, microbiologia i bioremediació que fomenta i reforça l’estudi de camp. En aquest 
estudi de camp s’han cultivat bacteris d’un sòl contaminat per hidrocarburs de Malgrat de Mar 
en plaques de Petri amb agar nutritiu i enriquides amb oli de motor de cotxes usat o oli de 
fregidora a diferents concentracions. A continuació, s’han aïllat en un medi diferencial d’agar 
MacConckey els bacteris capaços de formar colònies en els medis enriquits amb oli usat  i 
s’han usat en l’experiment de bioremediació: consisteix en la sembra d’aquests bacteris aïllats 
en vasos de precipitats amb aigua destil·lada, sals inorgàniques, oli de motor de cotxes usat i 
presència d’O2. Periòdicament durant els mesos d’estiu s’ha observat si la superfície d’oli de 
motor de cotxes usat ha disminuït a causa de la biodegradació dels bacteris. A més, per 
corroborar l’eficàcia d’aquests bacteris davant un possible vessament de petroli, s’ha realitzat el 
mateix experiment amb Pseudomones aeroginosa CECT 111/ CECT 532 i Pseudomones putida 
102, bacteris utilitzats en la bioremediació, per així comparar ambbós resultats. 

1.3 Estructura del treball 

El següent treball està estructurat en tres parts: el marc teòric (pàg. 8 - 31), el treball de camp 
(pàg. 33 - 59) i els annexos. 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Hidrocarburs 

El petroli cru està constituït per diversos tipus d’hidrocarburs, a partir dels quals s’ha establert 
una determinada classificació: la família dels hidrocarburs alifàtics (alcans, alquens, alquins) i la 
dels hidrocarburs aromàtics (monoaromàtics i poliaromàtics). 
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2.1.1  Propietats dels alcans 

Es tracten únicament les propietats dels alcans, atès que l’oli de motor de cotxes usat en 
l’experiment de bioremediació (pràctica II.1) és de base mineral, és a dir, està format 
principalment d’hidrocarburs de tipus alcànic. Els dissolvents, combustibles, lubricants, 
gasos combustibles (gas natural i gas liquat de petroli), gasolina, l’oli de motors, l’oli 
combustible i la cera de parafina són tambés substàncies constituïdes majoritàriament per 
alcans. 

2.1.1.1 Propietats químiques 

Els alcans o parafines (falta d’afinitat) són substàncies relativament inertes, és a dir, 
presenten una reactivitat baixa davant d’oxidants, reductors, àcids i bases. Aquest fet és 
degut a l’estabilitat que presenten els seus enllaços carboni-carboni (C-C) i carboni-
hidrogen (C-H) que li atorguen la propietat de romandre químicament sense canvis durant 
milers d’anys. A més, a diferència d’altres substàncies orgàniques no presenten grups 
funcionals1.  

Les reaccions més importants dels alcans són: la combustió, l’halogenació i el cracking. 

Combustió: és la reacció més important dels alcans. Tots els hidrocarburs saturats 
reaccionen davant la molècula d’O2 originant CO2 i H2O. Per tal que la reacció es 
produeixi s’ha d’augmentar la temperatura del sistema, atès que aquesta presenta una 
alta energia d’activació2. Tanmateix, en molts processos de combustió, com la crema de 
gasolina, hi ha absència d’O2, per tant no s’aconsegueix una oxidació completa del 
carboni i es genera CO envers CO2. 

Exemple: la combustió del butà està determinada per la següent equació: 
        

 Figura 10. Reacció de combustió del butà. 

Halogenació: els àtoms d’hidrogen de l’alcà són substituïts progressivament per àtoms 
de l’halogen3 formant haloalcans. Els radicals lliures de l’alcà són les espècies que 
participen en la reacció i per tal que es produeixi aquesta es necessiten o bé altes 
temperatures, una descàrrega elèctrica o radiacions ultraviolades que permetin trencar 
l’enllaç entre les dues molècules d’halogen.  
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Aquestes condicions varien segons l’halogen i la seva reactivitat: F2 > Cl2 > Br2 > I2. Són 
reaccions altament exotèrmiques4 (entalpies elevades) i poden resultar explosives. 

Exemple: l’halogenació del metà amb Cl2 està determinada per la següent equació: 

   
Figura 11. Reacció d’halogenació del metà. 

Piròlisi o Cracking: és la descomposició de l’alcà per l’acció de la calor i la possible 
presència de materials que catalitzin5 el trencament dels enllaços carboni- carboni (C-C) i 
carboni-hidrogen (C-H) de les llargues cadenes d’alcans per tal de formar-ne de més 
petites. Es realitza a una temperatura de 500-600º C i en absència d’O2 per tal d’evitar la 
combustió. Aquells hidrocarburs complexos originen alcans i alquens de cadena més 
curta i els lleugers formen alquens i hidrogen. De manera que a partir d’un tipus d’alcà  
d’elevat pes molecular podem obtenir-ne diferents espècies de cadena més curta. Aquest 
procés industrialment és molt útil. 

2.1.1.2 Propietats físiques 

Les principals propietats físiques són degudes a les seves estructures moleculars: 

Solubilitat: els alcans són apolars6, és a dir, no es dissolen en aigua (hidrofòbics), però 
aquests sí que es dissolen en dissolvents orgànics o dèbilment polars. 

Densitat: els alcans tenen densitats aproximades a 0,7 g/ml, en comparació amb l’aigua 
que disposa d’1,0 g/ml. Com els alcans són menys densos que l’aigua i insolubles en ella, 
la barreja d’aquestes dues substàncies dóna a lloc a dues fases diferenciades, l’alcà 
roman a la part superior mentre que l’aigua a l’inferior. 
  
Punts d’ebullició i fusió: el punt d’ebullició d’alcans no ramificats augmenta 
gradualment en incrementar-se el nombre d’àtoms de carboni, fet que provoca un 
augment del pes molecular. Les molècules amb més nombre de carbonis tenen àrees 
superficials més grans, aquest fet produeix més interaccions intermoleculars de Van der 
Waals7 i, per tant, s’incrementa la temperatura d’evaporació de l’alcà.  
En canvi els isòmers8 de cadena ramificada presenten punts d’ebullició menors pel fet 
que estableixen menys interaccions intermoleculars de Van der Waals.  
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El punt de fusió augmenta també generalment amb l’ascens del pes molecular, però els 
alcans amb nombre parell d’àtoms de carboni s’empaquen en una estructura sòlida més 
organitzada que els alcans imparells, provocant doncs la necessitat de temperatures més 
altes per fondre aquells que són parells. 

Figura 12. Gráfica on es mostren els punts d’ebullció (vermell) i els punts de fusió (blau) d’alcans entre 1 -14  
carbonis. 

2.2 Petroli 

El petroli, també noment petroli cru o oli cru, és un líquid negre viscós format a partir de la 
fossilització o diagènesi9 de restes orgàniques (zooplàncton, algues, microorganismes) 
sotmeses a temperatures i pressions elevades durant milions d’anys (Rosini, 1960). És un 
recurs natural no renovable i com a combustible és la principal font d’energia primària al món 
(Bulon, 2013). Està constituït majoritàriament per alcans, per hidrocarburs aromàtics (en menor 
proporció) i per altres compostos conformats per sofre i nitrogen. La composició del petroli és 
diferent en funció del lloc d’extracció i dels tractaments que se li aplica (Kenny, Kutcherov, 
Bendelini i Alekseev, 2002), és a dir, no existeixen dos jaciments amb el mateix tipus de petroli. 
Malgrat això, es pot definir una composició mitjana: 85% C, 12% H, 3% S, O, N, més metalls 
com el V, Fe i Ni que es presenten en forma de complexos organometàl·lics.  

La caracterització del petroli es realitza mitjançant dues fórmules: 

La primera està basada en la densitat de l’oli cru i és expressada en graus API (American 
Petroleum Institute). La figura 13 mostra la fórmula per calcular la gravetat API, el terme GE és 
la gravetat específica i per tal que sigui vàlida la temperatura a la qual s’han de prendre les 
mesures és a 60º F. 
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L’altra caracterització del petroli és el factor KUOP, on T és la temperatura mitjana d’ebullició en 
graus Kelvin (a la qual ha destil·lat la meitat del producte) determinada amb la corba de 
destil·lació de l’oli cru. A més es necessària la determinació del pes específic10 . Els valor alts 
indiquen una presència elevada d’hidrocarburs parafínics, mentre que els hidrocarburs 
aromàtics donen lloc coeficients inferiors. 

L’última classificació es basa en el percentatge de sofre que disposa l’oli cru, obtenint així, 
petrolis dolços si aquests disposen <0,5 % de sofre o petrolis àcids >1% de sofre. 

2.2.1 La destil·lació del petroli 

El petroli per poder ser emprat comercialment ha de passar per diversos tractaments entre 
els quals destaca la destil·lació. La destil·lació del petroli cru és el tractament base de l’oli 
cru, consisteix a obtenir productes derivats, és a dir, diverses fraccions d’hidrocarburs amb 
nombre diferent de carbonis a partir dels diferents punts d’ebullició d’aquests. A baixes 
temperatures (40-60º C) s’obtenen els hidrocarburs més volàtils (les gasolines), a mesura 
que la temperatura augmenta (300-600ºC) s’obtenen aquelles fraccions més pesades i 
difícils de vaporitzar (fuels i olis minerals). De la destil·lació fraccionada s’obté un residu 
final, constituït per asfalt d’alt pes molecular. 
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Taula 2. Classificció de l’oli cru basada en la densitat API. 

 Figura 13. Fórmula per calcular la gravetat  API. 

   Taula 3. Classificació basada en el factor de caracterització KOUP.
Figura 14. Fórmula per calcular KOUP. 
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Posteriorment, en moltes ocasions, les fraccions obtingudes a la destil·lació són sotmeses a 
tractaments de refinament per tal d’obtenir productes petrolífers qualitatius per a la 
comercialització. 

    

2.3 Vessaments de petroli 

El petroli que s’usa diàriament recorre un llarg camí fins a arribar a les nostres llars, els punts 
d’extracció d’aquest es troben molt allunyats i, per tant, ha de ser transportat mitjançant 
petroliers o oleoductes. Aquest fet deriva en moltes ocasions en accidents, al voltant del 0,1 i 
0,2% (3 milions de tones) de la producció mundial de petroli acaba vessant-se al mar 
anualment (Echarri, 1998). De manera que un vessament de petroli o marea negra és 
l’abocament d’aquest hidrocarbur al medi a causa d’un accident o d’una pràctica inadequada, 
provocant la contaminació d’aquest indret i l’alteració del seu ecosistema.  

2.3.1 Comportament del petroli en el mar 

Quan es produeix un vessament de petroli en el mar es desencadenen una sèrie de 
processos bioquímics en els quals l’oli cru, l’aigua i els bacteris interaccionen. 

Propagació: després del vessament de petroli, aquest oli cru puja a la superfície de l’aigua i 
s’estén de forma heterogènia immediatament a causa de les seves propietats 
fisicoquímiques i condicions externes. 
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Figura15. Rang predominant de cadenes de carboni de les diferents fraccions del petroli. 
Font: adaptat de TPH Criteria Working Group, 1998a. 
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Evaporació: el sol escalfa els hidrocarburs més lleugers del petroli vessat, mentre que 
aquells amb major pes molecular romanen a l’aigua.  
La taxa d’evaporació també es veu afectada pel vent i la temperatura de l’indret, 
incrementant-se quan aquests dos paràmetres augmenten. 
Dispersió: l’acció de l’aigua, l’energia de les radiacions solars i del vent fragmenta l’oli cru 
en milers de partícules provocant l’enfonsament d’unes i la formació d’un mantell a la 
superfície per part d’altres. 
Dissolució: entre les partícules fragmentades de petroli hi ha compostos solubles en aigua. 
Emulsió: l’oli cru vessat es barreja amb l’aigua de l’oceà. Aquest fet provoca la formació 
d’una emulsió molt resistent de petroli i aigua a la superfície, anomenada mousse. 
Oxidació: l’oxigen reacciona amb els hidrocarburs que conformen l’oli cru i el transformen 
en boles de quitrà denses i semisòlides amb aspecte asfàltic. 
Sedimentació: l’oli cru es barreja amb sediments i pot formar el chapapote que arriba a les 
costes o enfonsar-se en el llit marí. 
Biodegradació: alguns microorganismes (algues, fongs, bacteris) aprofiten els hidrocarburs 
que conformen el petroli com a reactius dels seus processos metabòlics i els transformen en 
substàncies químiques menys contaminants. 
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 Figura 16. Comportament d’una taca de petroli en el mar. 
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2.3.2 Sistemes de neteja dels vessaments de petroli 
  
Un cop s’ha produït l’accident, s’ha d’evitar l’arribada del petroli a les costes, atès que 
l’extracció d’aquest és més difícil. De manera que s’intenta retenir el petroli a l’interior del 
mar per tal de reduir els afectes nocius. 

Contencions i recollida (solucions físiques): consisteix a envoltar el petroli vessat amb 
barreres per tal d’usar posteriorment sistemes de bombeig, extractores, skimmers, 
centrifugació o fibres absorbents.  

La funció d’aquests és la retirada de productes petrolífers de la superfície marina. Aquestes 
tècniques no causen danys però la seva eficiència és del 10-15%. 

Dispersants (solucions químiques): són substàncies químiques similars als detergents, 
trenquen el petroli en petites gotes (emulsió) i faciliten la posterior actuació de bacteris 
metabolitzadors d’hidrocarburs. S’ha d’escollir molt cautelosament la substància química que 
s’utilitza com a dispersant, ja que aquesta pot ser més tòxica que el mateix petroli. 

Incineració: és la crema del petroli, és una forma eficaç de fer desaparèixer el vessament, 
pel fet que en circumstàncies òptimes pot eliminar el 95% de la superfície afectada. El 
principal problema és que la crema genera grans quantitats de fum negre. De manera que el 
problema no es resol, sinó que es traspassa cap a un altre medi, l’aeri. 

Biodegradació: és l’ús de microorganismes que aprofiten els hidrocarburs pel seu 
metabolisme i els transformen en altres substàncies químiques no contaminants. Aquest 
procés natural pot ser accelerat mitjançant l’ús de bioestimulants (vegeu pàgina 31 i 32). 

La neteja de costes: s’usen dolls d’aigua calenta  per arrossegar el petroli de la línia de la 
costa cap a l’interior marí. En diverses ocasions s’afegeixen detergents per accelerar la 
neteja però s’ha observat que l’aigua a pressió enterra més el petroli, mata a més quantitat 
d’organismes i provoca la desertització de l’indret. 

No realitzar res: en vessaments de difícil accés i on la neteja és poc eficaç per les 
condicions de l’indret, la millor opció és l’autorecuperació pròpia mitjançant les onades, la 
fotooxidació i altres accions naturals. 
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2.3.3 Els vessaments de petroli més catastròfics de la història 

16 de 66

Taula 4. Vessaments de petroli 
més catastròfics de la història.
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2.4 Bioremediació 

La bioremediació és la utilització de l’activitat metabòlica microbiana per destoxicar o eliminar 
contaminants del sòl o de les aigües subterrànies.  
Com a resultat, es pot produir la mineralització completa del compost o bé, l’obtenció d’altres 
metabòlits. Si es produeix una degradació total del compost, els elements que constituïen la 
matèria orgànica són transformats en CO2 i H2O o incorporats a la biomassa, sense acumular 
productes intermedis al medi. Mentre que si no hi ha una degradació completa, part del substrat 
persisteix parcialment degradat al medi a l’espera que altres microorganismes iniciïn una nova 
degradació. 

En la biodegradació dels contaminants, els microorganismes poden utilitzar aquests compostos 
com a substrats pel seu creixement o com a cosubstrats (cometabolisme11).  
En el primer cas, el contaminant serveix per augmentar el nombre de microorganismes 
degradadors, de manera que a mesura que la biodegradació avança, la població degradadora 
augmenta.  
En canvi, en un cometabolisme, els microorganismes poden transformar el compost, però no el 
poden fer servir com a substrat de creixement. Així que, hi ha d’haver un altre compost químic 
que faci de substrat de creixement per tal d’augmentar la població microbiana, ja que el 
cosubstrat no aporta l’energia, el carboni o els nutrients necessaris i per tant el microorganisme 
és incapaç de realitzar una replicació cel·lular12, aquest únicament s’oxida (Janke i Fristche, 
1985; Criddle 1993). 
En la majoria de casos de cometabolisme, no té lloc una mineralització del contaminant, sinó la 
formació d’un metabòlit intermedi més oxidat que el contaminant, el qual altres espècies 
microbianes mineralitzen a partir de seqüències catabòliques13 complementàries (Karrick 1977, 
Alexander 1999). 
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Figura 17. Esquema sobre 
els tipus de mineralització.
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2.4.1 Degradació aeròbica dels hidrocarburs 

Per tal que la degradació dels hidrocarburs sigui més ràpida i completa s’ha de dur a terme 
en condicions aeròbiques14 pel procés de la respiració aeròbica. La presència d’oxigen és 
imprescindible en la biodegradació de qualsevol caire d’hidrocarbur, ja que els hidrocarburs 
són molècules totalment reduïdes (carboni i hidrogen) i, per tant, necessiten la introducció 
d’un oxigen que activi l’atac inicial del substrat dut a terme per les oxigenases (enzims 
encarregats de l’oxidació). 
És cert, que trobem alguns microorganismes que degraden hidrocarburs en condicions  
anaeròbiques15, però es desconeixen els mecanismes que emprenen per dur a terme el 
procés. 

2.4.1.1 Oxidació d’hidrocarburs alifàtics 
  

L’oxidació d’hidrocarburs alifàtics implica l’assimilació d’oxigen molecular. Aquesta 
assimilació és duta a terme per un grup reduït de bacteris, entre els quals destaquen 
Pseusomones, Mycobacterium i Nocardia.  

Segons el tipus de bacteri distingim tres tipus d’oxidació: l’oxidació monoterminal, 
l’oxidació subterminal i l’oxidació biterminal. 

L’oxidació monoterminal: tipus d’oxidació més comuna en hidrocarburs de cadena 
llarga o parafínics. Un cop realitzada s’obté un àcid gras que seguidament inicia una β-
oxidació. 

1. L’enzim monooxigenasa16 catalitza la transferència d’un dels àtoms d’O2 com a grup 
hidroxil fins a l’extrem terminal metil de l’alcà, formant un hidroperòxid.  

2. A continuació el NADH17 dóna els seus electrons i redueix l’àtom d’oxigen lliure 
formant aigua més un alcohol de primari. 

3. Els alcohols primaris formats indueixen la síntesi de l’enzim alcoholdeshidrogenasa18 

que catalitza l’oxidació fins acetalaldehid. 
4. L’acetalaldehid és oxidat en una reacció catalitzada per un aldehid deshidrogenasa19 i 

en presència d’H2O s’origina un àcid gras. 
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L’oxidació subterminal: tipus d’oxidació característica dels alcans gasosos (cadena 
curta), dóna a lloc metilcetones. 

1. S’oxida el carboni subterminal de l’alcà gràcies a un complex multienzimàtic que 
incorpora un O2 a la molècula, originant primerament un hidroperòxid que posteriorment 
passa a alcohol secundari. D’aquesta manera, s’obté una molècula més reactiva. 

2. L’alcohol secundari passa a metilcetona. 
3. Mitjançant altres enzims, la metilcetona es va oxidant fins a obtenir un alcohol primari. 
4. L’alcohol primari indueix la síntesi d’alcoholdeshidrogenases que catalitzen l’oxidació fins 

a aldehid. 
5. El grup aldehid s’oxida i s’obté un àcid carboxílic que és processat finalment per β-

oxidació. 
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Figura 18. Esquema sobre l’oxidació monoterminal.

Figura 19. Esquema sobre l’oxidació subterminal.
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L’oxidació bitermial: la cadena d’hidrocarburs és atacada pels dos extrems. Les 
Pseudomones aerugiosa en presència de 2-Metilhexà produeixen una barreja de dos 
àcids. 

2.4.1.2 Oxidació d’hidrocarburs aromàtics 

La degradació dels hidrocarburs aromàtics és més sofisticada, ja que són compostos 
formats per anells aromàtics que posseeixen una estructura ressonant20 que aporta una 
elevada estabilitat termodinàmica i que per tant dificulta l’atac fisicoquímic i biològic. 
Primerament, els compostos aromàtics són degradats pels bacteris a algun dels 
compostos següents: catecol21 o protocatecuat22, aquest procés s’anomena preparació 
per la ruptura de l’anell.  
A catecol es degraden molts anells aromàtics amb una sola substitució o substituïts en les 
posicions 1 i 2, en canvi a protocatecuat es degraden aquells anells aromàtics amb dues 
substitucions en les posicions 1,3 o 1,4, o bé els que disposen més d’un substituent. 

En tots els casos s’introdueixen grups hidroxil (OH) a l’estructura de l’anell a través 
d’unes vies bioquímiques, anomenades vies perifèriques en les quals no s’utilitzen 
enzims monooxigenases i dioxigenases específics. 

Exemple de vies perifèriques: 

Exemple 1: el benzè que conté un anell no substituït s’hidroxila mitjançant una 
dioxigenasa23, enzim que incorpora simultàniament els dos àtoms d’O2 a la molècula fins 
a obtenir cis-1,2-dihidro-1,2dihidroxibenzat que a continuació es deshidrata a catecol.  
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Substàncies que són degradades a 
catecol

Substàncies que són degradades a 
protocatecuat

Mandelat Quinat

Fenilalanina Àcid vanílic

Toluè Àcid shikímic

Benzè 4-hidroxibenzoat

Taula 5. Classificació de les substàncies que deriven a catecol o a protocatecuat.

Figura 20. Exemple d’oxidació biterminal en presència de 2-Metilhexà.
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Exemple 2: el fenol s’hidroxila mitjançant monooxigenases, enzim que catalitza el 
trencament de la molècula O2  i incorpora un dels seus àtoms al compost orgànic, mentre 
que l’altra forma part d’una molècula d’aigua. 
Els substituents de l’anell són eliminats normalment abans de la ruptura de l’anell. Aquells 
que són clorats, grups nitro i sulfonats són substituïts per grups hidroxil, mentre que les 
cadenes laterals alifàtiques poden modificar-se, escurçar-se o bé romandre intactes. 

La ruptura de l’anell: 
La ruptura de l’anell ve determinada per dioxigenases específiques que incorporen oxigen 
molecular a l’anell aromàtic. La ruptura es produeix entre els dos grups hidroxil o bé entre 
el carboni hidroxilat i l’altre no hidroxilat, segons aquest fet diferenciarem entre ruptura 
orto o ruptura meta. 

Ruptura orto: la ruptura es produeix entre els dos àtoms de carboni veïns hidroxilats. La 
molècula d’ O2 s’afegeix en els àtoms de carboni que disposen els grups hidroxil i formen 
un peròxid cíclic. Per transposció intramolecular es trenca l’enllaç entre C-C donant a lloc 
un cis,cis-muconat si es tractava de catecol o 3-carboxi-cis,cis-muconat si es tractava de 
protocatecuat. 

�  de 6621

Figura 21. Derivació del bezè a catecol.

Figura 22. Derivació del fenol a catecol.

Figura 23. Esquema sobre la ruptura otro segons  
si la molècula inicial és catecol o protocatecuat.
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Ruptura meta: la ruptura es produeix entre un àtom de carboni hidroxilat i un altre no 
hidroxilat. S’obté com a productes semialdehids del 2-hidroximuconat, a continuació 
segons l’àcid alifàtic que disposen com a substituent s’incorpora en el metabolisme 
intermediari com piruvat, acetaldehid, oxalcetat o altres productes intermediaris. 

 

Investigacions recents afirmen que certs bacteris durant l’etapa de creixement es veuen 
influenciats per les condicions d’aquest i aquestes determinen la síntesi d’enzims que 
s’encarreguen de la ruptura orto o bé meta. També s’hi ha observat que les vies de 
degradació dels compostos aromàtics, tant preparació de la ruptura com ruptura de l’anell 
aromàtic, difereixen entre si considerablement. 

La degradació dels compostos aromàtics, tant si són monocíclics o policíclics, és un 
procés en el qual hi ha un gran nombre de reaccions que convergeixen en un mateix 
destí, la formació de cateocol o protocatecuat. Per aquest motiu, s’anomenen vies 
degradatives convergents. 
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Figura 25. Via degradativa convergent de protocatecuat. Figura 26. Via degradativa convergent del catecol.

Figura 24. Esquema sobre la ruptura meta segons si la molècula inicial és catecol o 
procatecuat.
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2.4.2 Factors que condicionen la bioremediació 

2.4.2.1 El contaminant 
  
Estructura química del contaminant: aquest factor té una relació molt estreta amb la 
biodegradabilitat de l’hidrocarbur. L’estructura química és la responsable de la resistència 
d’un compost a ser biodegradat, aquells que disposen d’una estructura complexa i d’un 
elevat pes molecular són més difícils de biodregradar, mentre que els de cadena lineal i 
baix pes molecular són més senzills de biodegradar.  
De totes les espècies d’hidrocarburs, els alifàtics són els més fàcils de biodegradar, però 
aquesta capacitat disminueix en augmentar el nombre de carbonis, aquells que disposen 
de C10-C20 són els més biodegradables (Watkinson, Morgan 1990), mentre que els que 
disposen C30-C40 són més difícils. També, cal destacar que els que presenten cadenes 
lineals són més fàcilment biodegradats que els seus homòlegs ramificats. 
Els compostos aromàtics es degraden amb més dificultat que els alifàtics a causa de 
l’estabilitat que presenten els seus enllaços de carboni. Malgrat aquesta estabilitat, també 
es veuen afectats per la biodegradació que augmenta en aquells que presenten un 
nombre baix d’anells condensats i substituents. 
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Figura 27. Biodegradabilitat dels diferents 
constituents dels productes petrolífers. 
Font: adaptat d’US EPA, 1994.  

Taula 6. Factors que condicionen la bioremediació.
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Solubilitat del contaminant: majoritàriament, els processos de biodegradació tenen lloc 
en un medi aquós, de manera que aquells hidrocarburs de pes molecular reduït són més 
solubles que els compostos de cadenes llargues o pes molecular elevat. Provocant més 
biodisponibilitat en aquells solubles i, per tant, accelerant la seva biodegradació, ja que 
són més fàcilment atacats per microorganismes. 

Biodisponibilitat del contaminant: és la porció de contaminat que pot ser absorbida o 
metabolitzada per un organisme del medi. La biodisponibilitat depèn de la velocitat amb la 
qual un substrat es solubilitza o despolimeritza, així com del seu transport dins la cèl·lula, 
tenint en compte la presència de barreres fisicoquímiques entre l’organisme i el 
contaminant que dificulten i alenteixen l’entrada de substàncies. 

Concentració del contaminant: aquest factor pot provocar un retard en la 
biodegradació, ja que es necessita més temps per degradar un compost altament 
concentrat que no pas un d’inferior. 

Toxicitat del contaminant: està estretament relacionada amb la concentració de 
contaminant, ja que concentracions massa elevades poden inhibir l’activitat metabòlica de 
poblacions bacterianes.  

2.4.2.2 Variables ambientals 

Acceptor terminal d’electrons: és l’últim element que rep o accepta un electró durant la 
transferència d’electrons de la respiració cel·lular, és necessari per completar el 
metabolisme d’un substrat per part d’un microorganisme. La degradació dels hidrocarburs 
és més eficaç en un metabolisme aeròbic, on l’acceptor terminal d’electrons és l’oxigen, 
de manera que l’oxigen és imprescindible. 

Temperatura: és un dels factors que més afecta l’activitat metabòlica dels 
microorganismes i a la degradació del contaminant, ja que a temperatures inferiors als 
10º C l’activitat microbiana disminueix, mentre que a partir dels 5ºC pot aturar-se. D’altra 
banda, temperatures superiors als 45ºC no són suportades pels microorganismes 
responsables de la biodegradació d’hidrocarburs, mesòfils24. Així que, el rang ideal és 
entre 20ºC i 30ºC. 
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pH25: per tal d’obtenir una biodegradació efectiva i ràpida, és necessari tenir un 
paràmetre de pH neutre 7,4- 7,8, evitant pH extremadament àcids i alcalins, ja que 
redueixen l’activitat microbiana i afecta la solubilització, l’adsorció i l’absorció dels 
contaminants i dels ions. 

Humitat: el nivell òptim d’humitat depèn de les característiques del sòl, del contaminant i 
dels microorganismes. S’ha observat que el nivell òptim ronda entre el 40% i el 85%, ja 
que coeficients elevats d’humitat impedeixen la transferència de gasos a través del sòl, 
afectant els processos de bioremediació, mentre que coeficients inferiors a 40% 
redueixen l’activitat metabòlica bacteriana. 

Salinitat: nivells alts de salinitat són perjudicials per a l’activitat metabòlica dels 
microorganismes, però no hi ha cap argument consistent per afirmar que la biodegradació 
queda substancialment en aquests medis. 

Nutrients: són substàncies químiques necessàries per a l’activitat metabòlica microbiana. 
Els macronutrients per les seves necessitats biosintètiques són els de major importància i 
entre aquests es troba: el carboni (C) que en aquest cas l’aporta l’hidrocarbur i 
proporciona l’energia necessària per a la síntesi de productes metabòlics i compostos 
cel·lulars; el nitrogen (N) necessari per a la producció d’aminoàcids, proteïnes, enzims i 
àcids nucleics; el fòsfor (P) que intervé en la formació de compostos energètics dins la 
cèl·lula i participa en la síntesi d’àcids nucleics i fosfolípids i el potassi (K) imprescindible 
per catalitzar diferents reaccions. La cèl·lula microbiana disposa d’unes proporcions de C, 
N i P establertes  que indiquen les aportacions adequades dels compostos esmentats, ja 
que un excés d’aquests pots provocar una inhibició del metabolisme microbià. Es 
recomana una proporció de C:N:P propera als 300:10:1 en sòls contaminats per 
hidrocarburs. 

2.4.2.3 Característiques geològiques 

Textura: aquest factor influeix en la permeabilitat, el valor d’humitat i la densitat de la 
matriu del sòl. Els terrenys massius i conglomerats amb alt contingut en argiles són 
difícils d’airejar i la distribució de nutrients i aigua és molt heterogènia, alentint així el 
procés de bioremediació. En aquests casos es busquen tècniques per desaglomerar i 
aportar una textura solta al sòl. 

Permeabilitat: segons la permeabilitat del sòl, el flux d’aire i nutrients es veu afectat, sent 
més òptim quan la permeabilitat és elevada, ja que la quantitat d’O2  que entra és major.  
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Però aquesta capacitat del sòl per transmetre aire pot ser perjudicada a causa de la 
presència d’elevades quantitats d’aigua que bloquegen els porus i redueixen l’entrada 
d’aire. 

 

Estructura del sòl: l’estratificació del sòl afecta directament a la bioremediació, en 
aquest factor també es troben incloses la permeabilitat i la textura. Aquests varien segons 
l’estrat i per aquest motiu la dificultat de la tasca s’incrementa, ja que en aquells estrats 
permeables i amb microfractures la velocitat de biodegradació serà major, mentre que 
aquells no permeables oferiran més resistència. 

2.4.2.4 Les poblacions microbianes 

El tipus i l’estat de les poblacions microbianes condiciona la biodegració del contaminant. 
Pocs microorganismes poden viure en condicions on la concentració d’hidrocarburs és 
elevada, atès que no disposen dels gens necessaris per desenvolupar mecanismes que 
mantinguin la integritat de la seva membrana, incrementat la seva rigidesa i la formació 
de vesícules que introdueixin l’hidrocarbur a l’interior de la cèl·lula. Si els 
microorganismes poden biodegradar l’hidrocarbur, la fase d’aclimatació expira i s’inicia la 
disminució del compost. Aquesta fase és un interval de temps entre l’arribada del 
contaminant al medi i la inicial disminució d’aquest. La durada de la fase d’aclimatació pot 
comprendre des de períodes de temps de minuts o hores fins a diversos mesos a causa 
de factors externs com la temperatura, el pH, l’aeració i la concentració de nitrogen i 
fòsfor. 
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Figura 28. Permeabilitat de diferents materials. 
Font: adaptat d’US EPA, 1994.  
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2.4.3 Poblacions microbianes degradadores d’hidrocarburs 

A causa de la diversitat d’estructures químiques que disposen els hidrocarburs, no tots els 
microorganismes són capaços de degradar-los. En la Taula 7, 8 i 9 es pot observar 
l’especialització per part de diferents microorganismes a l’hora de degradar hidrocarburs 
segons la seva capacitat catabòlica. 

2.4.3.1 Poblacions microbianes degradadores d’hidrocarburs alifàtics 

De tots els hidrocarburs els n-alcans són els més biodegradables i abundants. Malgrat 
aquest fet, a partir de 40 carbonis i la presència de substituents metil dificulta la seva 
biodegradabilitat. La taula següent presenta els principals gèneres bacterians que duen a 
terme la biodegradació de diferents tipus d’hidrocarburs alifàtics. 

2.4.3.2 Poblacions microbianes degradadores d’hidrocarburs aromàtics 

monocíclics 

En condicions aeròbiques, tots els compostos BTEX (benzè, toluè, etilbenzè, xilè) són 
biodegradats com a substrats primaris per diferents gèneres de bacteris. 
A la taula següent es presenten diferents gèneres bacterians capaços de degradar algun 
o més d’un compost del BTEX. 
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Taula 7. Principals gèneres bacterians implicats en la degradació de diferents tipus 
d’hidrocarburs alifàtics. Font: Biodegradative Strain Database.  

Taula 8. Principals gèneres bacterians implicats en la degradació dels BTEX. 
Font: Biodegradative Strain Database.  
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2.4.3.3 Poblacions microbianes degradadores d’hidrocarburs aromàtics 

policíclics 

Els HAP (hidrocarbur aromàtic policíclic) es degraden amb menys facilitat a causa de 
l’estabilitat que disposen els enllaços entre carbonis, malgrat això hi ha un nombre elevat 
d’espècies bacterianes que presenten la capacitat metabòlica de degradar-los. Però 
aquesta disminueix quan augmenten el nombre d’anells aromàtics i quan disposen 
substituents alquil. 

 

2.4.4 Bacteris del gènere Pseudomones 

Les taules 7, 8 i 9 mostren que el gènere Pseudomones és capaç de biodegradar la majoria 
d’hidrocarburs derivats del petroli, per aquest motiu s’utilitzen en l’experiment de 
bioremediació (pràctica II.1). 

Les Pseudomones és un gènere de bacils rectes o lleugerament corbats, grampositius, 
oxidasa positius, de flagel·lació polar, incapaços de formar espores i aeròbics estrictes, 
encara que poden emprar el nitrat com acceptor d’electrons.  
L’obtenció d’energia té lloc per respiració aeròbica, malgrat que algunes espècies ho fan per 
respiració anaeròbica (desnitrificació, respiració de nitrats), però no per fermentació.  
A causa dels pocs requeriments necessaris, les Pseudomones habiten en tota mena de sòls, 
aigua (salada, dolça, residual) o aire. 
Des del punt de vista fisiològic i metabòlic les Pseudomones posseeixen l’habilitat d’utilitzar 
diversos substrats, incloent-hi aquells provinents del petroli. Aquesta resistència als derivats 
del petroli podria basar-se en mecanismes similars als presentats contra els antibiòtics, 
anomenats resistència mesurada per impermeabilitat. 
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Taula 9. Principals gèneres bacterians implicats en la degradació de 
diferents tipus d’hidrocarburs aromàtics policíclics. Font: Biodegradative 
Strain Database.  
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Estan basats en la resistència de la membrana externa, poc permeable a causa de la 
presència de porines, l’aparició de β-lacatamasa AmpC induïble i un sistema actiu de 
bombes d’expulsió d’antimicrobians (Adekunle, 2012).  
Les Pseudomones són bacteris productors de biosurfactants (vegeu pàgina 32) com els 
ramnolípids, involucrats en processos d’eliminació d’hidrocarburs i productes relacionats. 
Alguns microorganismes productors de biosurfactants extracel·lulars solubilitzen i faciliten la 
penetració d’hidrocarburs a través de la paret cel·lular hidrofílica i també contenen enzims 
biodegradadors a la seva membrana. 

Les Pseudomones aeruginosa són un dels microorganismes més estudiats i usats en la 
bioremediació perquè presenten activitats biodegradadores sobre els xenobiòtics26. El seu 
metabolisme permet degradar una gran quantitat de substrats com n-hexadecans, 
mineralitzar compostos alifàtics en condicions anaeròbiques i degradar hidrocarburs 
monoaromàtics i poliaromàtics.  
A més, estudis realitzats per Weber et al. (1994) i Lazaroaie et al. (2009) revelen els 
segúents mecanismes defensius desenvolupats per les Pseudomones aeruginosa en 
condicions de toxicitat altes: 
1. Mineralització dels hidrocarburs saturats i aromàtics. 
2. Reducció de la hidrofobicitat, atès que s’impedeix l’acumulació d’hidrocarburs a la 
membrana cel·lular. 
3. Canvis en els grups principals dels fosfolípids27 de la membrana per tal de mantenir la 
seva fluïdesa i impermeabilitat, restaurar la seva integritat i reduir la degradació dels 
hidrocarburs a través d’ella. 
4. Forta inducció de la síntesi d’algunes proteïnes i reordenament de les vesícules per 
extreure hidrocarburs de l’interior de les cèl·lules. 
5. Modificació dels polisacàrids28 de la membrana cel·lular. 
6. El flux d’hidrocarburs en un procés energètic depenent i unit al sistema de transport 
flagel·lar, que permet la transferència d’algunes proteïnes amb hidrocarburs fora de l’espai 
periplasmàtic. 

Les Pseudomones putida posseeixen la capacitat de degradar alcans, atès que disposen 
del plasmidi29 OCT que codifica per l’enzim dioxigenasa, encarregat de convertir els alcans 
en aldehids a través de l’hidroxiperoxidasa sense l’intermediari alcohol. Aquest procés és 
conegut com la via Finnerty. 

Les Pseudomones fluorecens són degradadores del naftalè i del fenantrè. 

Les Pseudomones stutzeri són degradadores de PHA’s. 
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2.4.4 Tipus de bioremediació 

Segons si la bioremediació es produeix a la matriu original, sense excavació o extracció 
d’aigües o bé si es produeix l’excavació o l’extracció d’aigües per posteriorment ser tractat 
fora de l’entorn original es parla de bioremediació in situ o ex situ. 

2.4.4.1 Bioremediació in situ 

Consisteix a tractar les aigües, sòl o sorres contaminades sense moure-les del lloc on es 
troben. Les tecnologies in situ depenen altament de les característiques fisicoquímiques i 
geològiques del medi, característiques que alhora condicionen el procés de 
biodegradació per part de les espècies microbianes.  

Bioremediació intrínseca: s’anomena també atenuació natural i consisteix en la 
bioestimulació dels microorganismes autòctons de la zona afectada per hidrocarburs 
aprofitant el seu potencial enzimàtic per mineralitzar l’hidrocarbur o bé per degradar-lo 
fins a un producte intermedi. Aquestes espècies de fongs o bacteris indígenes 
especialitzats en la descontaminació de sòls són bioestimulats a partir de la modicicació 
de les condicions ambientals a fi d’afavorir la seva activitat microbiana. 

Bioremediació dirigida: consisteix en el bioreforç o inoculació de soques microbianes 
amb capacitats metabòliques específiques que milloren la biodegradació del contaminant, 
atès que els microorganismes indígenes no tenen la capacitat de degradar o destoxicar 
els hidrocarburs presents a la zona. 

Bioventeig: consisteix en la subministració d’un cabal d’aire per injecció o extracció al 
terreny contaminat per tal d’estimular l’activitat biodegradadora dels microorganismes 
presents al subsòl. Durant l’aeració s’apliquen cabals reduïts d’aire a fi d’aportar 
únicament l’oxigen necessari per als microorganismes i així també incentivar la 
volatització dels contaminants. A més, es poden addicionar agents bioestimulants com 
nutrients i tensioactius que faciliten el procés de biodegració. 

Injecció d’aire a pressió: anomenat també air sparging consisteix en la injecció d’aire a 
pressió per tal de vaporitzar els contaminants dissolts en l’aigua o atrapats en els porus. 
Els contaminants en estat vapor són arrossegats per l’aire cap a la zona no saturada, on 
són biodegradats posteriorment pels microorganismes. 
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2.4.4.2 Bioremediació ex situ 

Les tecnologies ex situ es desenvolupen un cop el sòl ha estat excavat i traslladat a fi que 
es pugui realitzar a terme el tractament necessari. L’avantatge d’aquestes tècniques rau 
en la capacitat de control dels diferents paràmetres que influeixen en la taxa de 
biodegradació.  

Biopila: consisteix a extreure el sòl contaminat i disposar-lo en piles. Les biopiles 
presenten un sistema de ventilació i s’acostumen a cobrir per mantenir la humitat òptima i 
minimitzar el risc de lixiviats30. També se’ls hi afegeixen nutrients i cosubstrats que 
augmenten l’activitat microbiana. 

Compostatge: és el mateix tractament anterior, però en aquest s’afegeixen additius 
orgànics (serradures, palla, brisa, fems) que promouen l’activitat microbiana i altres 
materials que generen calor i augmenten la solubilitat, fet que provoca increment la taxa 
de biodegradació. 

Landfarming: el sòl contaminat s’excava i es diposita sobre una superfície en una capa 
fina d’entre 30 i 45 cm i es volteja o llaura periòdicament per airejar el contaminant. 
Requereix molt d’espai, atès que la tècnica es basa a augmentar el màxim la superfície 
de contacte. L’activitat microbiana també es pot estimular amb l’afegiment de nutrients i el 
manteniment d’una humitat òptima. 

2.4.5 Agents bioestimulants 
  
Els agents bioestimulants són productes químics que se subministren al medi afectat per 
augmentar l’activitat metabòlica dels microorganismes i optimitzar així la biodegradació dels 
contaminants. En el cas de la biodegradació d’hidrocarburs derivats del petroli, els agents 
bioestimulants més efectius són els següents: 

Oxigenants: els agents oxigenants aporten l’oxigen necessari per estimular l’activitat 
degradativa aeròbica dels microorganismes davant d’hidrocarburs derivats del petroli. El 
metabolisme aeròbic dels hidrocarburs és molt més eficient que l’anaeròbic, per aquest 
motiu s’introdueix oxigen al medi per mètodes físics (equips d’injecció o alliberació directa 
d’un cabal d’aire o oxigen) o per mètodes químics (productes alliberadors d’oxigen).  
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Nutrients: els hidrocarburs són molècules molt simples, únicament contenen carboni (C) i 
hidrogen, per tant cal afegir altres nutrients com nitrogen (N) i fòsfor (P) per suplir les 
mancances que disposi el medi i evitar la limitació de biodegradació. 

Tensioactius o surfactants: són molècules amfipàtiques formades per una part hidròfoba i 
una altra hidròfila. La part hidròfoba està constituïda per cadenes hidrocarbonades, mentre 
que la part hidròfila està constituïda per grups polar de diferent naturalesa. A causa de la 
seva estructura química tendeixen a migrar cap a una superfície o interfase, és a dir, un 
tensioactiu dissolt en aigua es col·loca en la interfase d’aquesta i el compost insoluble, 
reduint la tensió superficial i facilitant la formació d’emulsions entre ambdues substàncies. La 
part hidròfila estableix ponts d’hidrogen amb les molècules d’aigua, mentre que les parts 
hidròfobes estableixen interaccions entre elles. De manera que els grups hidrofòbics dels 
tensioactius poden associar-se amb substàncies amb grups apolars, com ara els derivats del 
petroli, i formar micel·les que queden en suspensió a l’aigua. Per tant, com més gran sigui la 
quantitat de tensioactiu afegida, més partícules d’hidrocarburs es disgregaran, i 
consegüentment més gran serà el grau de mobilitat i biodisponibilitat de l’hidrocarbur.  

Els biotensioactius (menys tòxics i més biodegradables que els tensioactius sintètics) són 

produïts per microorganismes i els produeixen en molts casos com a resposta davant la 
baixa solubilitat dels n-alcans que utilitzen com a substrats de creixement. Un dels grups 

més estudiats de biotensioactius són els ramnolípids de Pseudomonas aeruginosa. 
Tanmateix, hi ha altres microorganismes capaços de sintetitzar biotensioactius, com 

Acinetobacter calcoaceticus RAG-1, Bacillus subtilis Suf-1, Candida lipolytica i Candida 
tropicalis, entre d’altres.
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Figura 29. Comportament dels tensioactius 
davant d’hidrocarburs.
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3. TREBALL DE CAMP 

El treball de camp es divideix en dos blocs experimentals: el primer engloba un conjunt de 
pràctiques relacionades amb el cultiu i l’aïllament de microorganismes, necessàries per poder dur 
a terme el segon bloc experimental, el nucli del treball, atès que respon a la hipòtesi principal (H1): 
els bacteris aïllats al sòl de Malgrat de Mar capaços de degradar derivats d’hidrocarburs. 
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Taula 12. Premises que inclouen les pràctiques del treball de camp i resum del conjunt de pràctiques que 
l’engloben.
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3.1.1 Pràctica I.1, obtenció mostres de sòl contaminat per hidrocarburs 

3.1.4.1 Criteri heterogeneïtat i cobertura del cultiu

35 de 66
Taula 13. Obtenció de mostres del sòl, pràctica I.1. Taula 14. Mapa de Malgrat de Mar on es mostren 

els llocs d’on s’extreuen les mostres de sòl 
contaminat per hidrocarburs.
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3.1.2 Pràctica I.1, preparació medis de cultiu 0,5% i 1% oli motor cotxes i  
fregidora usat 
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Taula 15.  Preparació medis de cultiu enriquits al 0,5% i 1% amb oli de motor de cotxes i  fregidora usat.
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3.1.3 Pràctica I.1, sembra medis de cultiu 0,5% i 1% oli motor de cotxes i fregidora usat
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Taula 16. Sembra dels medis de cultiu enriquits al 
0,5% i 1% amb oli de motor de cotxes i fregidora 
usat, pràctica I.1.
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3.1.4 Resultats pràctica I.1 

La següent taula mostra el criteri de control de plaques: són positives aquelles que presenten 
l’agar en bon estat, és a dir, sense cap proliferació de microorganismes i negatives aquelles 
que presenten microorganismes. 

A continuació, es recull en la Taula 19 el criteri d’heterogeneïtat i cobertura que presenten els 
medis de cultiu enriquits al 0,5% i 1% amb oli motor de cotxes i fregidora usat sembrats a la 
pràctica I.1 amb mostres de sòl taller i sòl pàrquing.  
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Taula 18. Criteri emprat en els controls realitzats.

Taula 17. Controls realitzats als medis de 
cultiu amb agar nutritiu, oli de fregidora i 
motor de cotxes usat.

Taula 19. Resultats pràctica I.1.



Bacteris com a agents descontaminants de vessaments 
d’hidrocarburs en un medi aquàtic

Katia Rosa

3.1.4.1 Criteri d’heterogeneïtat i cobertura del cultiu
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Taula 20. Criteri gradual d’heterogeneïtat.

Taula 21. Criteri gradual de cobertura.
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3.1.5 Conclusions pràctica I.1 

Els resultats obtinguts a la pràctica I.1 mostren que les espècies microbianes no es veuen 
influenciades per l’oli de fregidora usat, atès que l’heterogeneïtat i la cobertura de les plaques 
de control creixement bacterià i aquelles que contenen mostra de sòl més oli de fregidora usat 
són respectivament semblants.  
S’observa que el 100% dels cultius control creixement bacterià, sòl taller són heterogeneïtat 
mitjana i cobertura alta i que els cultius enriquits amb oli de fregidora + sòl taller són també el 
100% heterogeneïtat mitjana i el 60% cobertura alta.  
El 100% dels cultius control creixement bacterià, sòl pàrquing són heterogeneïtat alta i 
cobertura mitjana, mentre que els cultius enriquits amb oli de  fregidora + sòl pàrquing són el 
60% heterogeneïtat mitjana i el 100% cobertura baixa. Aquests percentatges indiquen que la 
majoria de plaques enriquides amb oli de fregidora usat no varien en heterogeneïtat i cobertura 
respecte d’aquelles que únicament estan sembrades amb sòl (NO presència d’oli de fregidora 
usat). Per tant, s’arriba a la conclusió que els microorganismes no es veuen afectats per aquest 
factor, així que s’elimina l’oli de fregidora usat de l’experiment. 

En el sòl de pàrquing proliferen menys microorganismes que en el sòl taller. Les plaques 
sembrades amb aquest primer tipus de sòl, presenten una heterogeneïtat baixa/mitjana i una 
cobertura baixa, mentre que els cultius sembrats amb sòl taller disposen tots d’una 
heterogeneïtat mitjana i una cobertura alta/mitjana.  
Per tant hi ha més probabilitats de trobar soques capaces de sobreviure a altes concentracions 
d’oli en el sòl taller perquè en aquest hi ha més proliferació de microbiota. A més, s’observa que 
en el taller mecànic es produeixen més quantitat de vessaments de substàncies derivades 
d’hidrocarburs que en un pàrquing, fet que incrementa les possibilitats de trobar soques 
resistents a aquests contaminants i capaces de metabolitzar-los. Per això, es manté el sòl de 
taller mecànic a l’experiment i s’elimina el sòl pàrquing. 

Amb aquesta sèrie de premisses s’inicia la pràctica I.2 que consisteix a augmentar la 
concentració d’oli de motor de cotxes usat a fi de reduir l’elevada heterogeneïtat que presenten 
les plaques i, per tant, trobar aquelles soques més adaptades a la presència d’hidrocarburs. 
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Taula 22. Síntesi dels resultats obtinguts a la pràctica I.1.
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3.1.6 Pràctica I.2, preparació medis de cutiu 5% i 10% oli de motor de cotxes 
usat. 
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Taula 23. Preparació medis de cultiu al 5% i 10% amb oli de motor de cotxes usat.
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3.1.7 Pràctica I.2, sembra medis de cultiu 5% i 10% oli de motor de cotxes usat
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Taula 24. Sembra medis de cultiu 
enriquits al 5% i 10% amb oli de motor 
de cotxes usat.
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3.1.8 Resultats pràctica I.2 

La següent taula mostra el criteri de control de plaques: són positives aquelles que presenten 
l’agar en bon estat, és a dir, sense cap proliferació de microorganismes i negatives aquelles 
que presenten microorganismes. 

A continuació, es recull en la Taula 27 el criteri d’heterogeneïtat i cobertura que presenten els 
medis de cultiu enriquits al 5% i 10% amb oli motor de cotxes usat sembrats a la pràctica I.2 
amb mostres de sòl taller.  
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Taula 25. Controls realitzats als medis de 
cultiu amb agar i oli de motor de cotes usat.

Taula 26. Criteri emprat en els controls realitzats.

Taula 27. Resultats pràctica I.2.
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3.1.9 Conclusions pràctica I.2 

Els resultats obtinguts a la pràctica I.2 mostren que en augmentar la concentració d’oli de motor 
de cotxes usat a un 5% i un 10% disminueix l’heterogeneïtat un 100%, obtenint únicament 
cultius homogenis. A diferència dels cultius control bacterià, sòl taller que presenten un 100% 
heterogeneïtat mitjana. En canvi la cobertura no es veu afectada, ja que el 66,66% dels cultius 
presenta una cobertura alta/mitjana, mentre que el 100% dels cultius control bacterià sòl taller 
presenta una cobertura alta.  
S’arriba a la conclusió que l’espècie microbiana que hi prolifera està adaptada a la presència 
d’oli de motor de cotxes usat i per tant el seu creixement no es veu afectat per aquest factor i 
tampoc competeix pel recurs, per això la cobertura no es veu influenciada.  
Aquest fet es valida amb les rèpliques realitzades vist que no hi ha diferències significatives 
entre aquestes, per tant els procediments i les tècniques emprades són correctes. 

Per altra banda, l’elevada concentració d’oli de motor de cotxes usat, tant en les plaques d’oli 
motor de cotxes usat 5% com 10% dificulta la distinció morfològica de les diferents colònies 
obtingudes en els cultius. Així que, es decideix aïllar les soques en un medi diferencial d’agar 
MacConkey sense oli (l’oli altera l’indicador de pH que conté el medi) per tal d’obtenir colònies 
pures i diferenciades.  
S’utilitza agar MacConkey perquè en aquest tipus de medi proliferen únicament bacteris 
gramnegatiu i aquests degraden amb major eficàcia els derivats del petroli que els bacteris 
grampositiu (Kastner et al.1998, Langworthy et al. 1998, Kanaly i Harayma 2000, Dupontt, Díaz 
2001). 

Amb aquesta premissa s’inicia la pràctica I.3 que consisteix a aïllar colònies bacterianes pures 
dels cultius de la pràctica I.2 capaces de sobreviure en medis amb presència d’oli de motor de 
cotxes usat. 
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3.1.10 Pràctica I.3, aïllament colònies bacterianes proliferades a la pràctica I.2
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Taula 28. Aïllament de les colònies bacterianes proliferades a 
la pràctica I.2.
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3.1.11 Resultats pràctica I.3 

La Taula 30 mostra el criteri de diferenciació entre Lac+ i Lac - : si l’indicador de pH vira a roig, 
els bacteris que conformen la placa són fermentadors de la lactosa, en canvi si l’indicador no 
vira, els bacteris no són fermentadors de la lactosa. 

La Taula 31 mostra els resultats de les soques bacterianes aïllades, davant la prova Lac+ i Lac-. 

 

 

3.1.12.Conclusions pràctica I.3 

Les soques pures obtingudes a partir de l’aïllament de les colònies de la pràctica I.2 es 
diferencien en: lac + i lac -, els primers esmentats són fermentadors de la lactosa, mentre que 
els segons no ho són.  
De totes les soques pures obtingudes se seleccionen únicament aquelles que presenten una 
morfologia diferent, per tal de no utilitzar espècies bacterianes repetides en la pràctica II.1. 
S’escullen els dos cultius Lac+, el A1/5 (placa 1) i el A2/5 (placa 2), atès que difereixen 
morfològicament i dos cultius Lac- dels quatre que es disposen, el A3/5 (placa 3) i el A3/10 
(placa 6), ja que són els únics que difereixen morfològicament entre si. 

La distinció Lac+ i Lac- s’usa en la pràctica II.1, els bacteris fermentadors de la lactosa conviuen 
en un mateix vas de precipitats mentre que els no fermentadors de la lactosa conviuen en un 
altre per separat. Aquest fet permet l’obtenció de resultats més acurats, atès que si entre les 
soques aïllades hi ha alguna colònia del gènere Pseudomones, bacteris destacats pel seu alt 
poder degradador (vegeu pàgina 28 i 29), únicament és en el vas de precipitats de bacteris Lac- 
i per tant es pot estudiar si els bacteris Lac+ són capaços de biodegradar els hidrocarburs i 
derivats d’aquests per si sols. 
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Taula 30. Criteri diferenciació Lac + / Lac -.
Taula 29. Resultats pràctica I.3. (Vegeu imatges 
a l’annex V)
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3.2.1 Pràctica II.1, preparació medi aquós i sembra de les colònies microbianes en el medi
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Taula 31. Preparació medi aquós i 
sembra de les colònies aïllades a la 
pràctica I.3 i de les Pseudomones 
pures al medi.



Bacteris com a agents descontaminants de vessaments            
d’hidrocarburs en un medi aquàtic

Katia Rosa

En la preparació de la pràctica II.1 es tenen en compte alguns dels factors que condicionen el 
procés de bioremediació i s’han emprat bioestimulants per agilitzar la biodegradació de l’oli de 
motor de cotxes usat per part de les diferents soques bacterianes. 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Taula 32. Factors que condicionen el procés de bioremediació presents en la pràctica II.1.

Taula 33. Agents bioestilumulants presents en la pràctica II.1.
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3.2.2 Pràctica II.1, muntatge i manteniment de la pràctica II.1 
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Taula 34. Muntatge i manteneniment 
de la pràctica II.1.
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3.2.3 Pràctica II.1, seguiment de la pràctica II.1
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Taula 35. Seguiment de la pràctica II.1.
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3.2.4 Resultats del seguiment I, pràctica II.1 

Es disposen 9 vasos de precipitats en total, però únicament s’extreuen 8 mostres d’oli de motor 
de cotxes usat de la superfície, atès que el vas de control (no bacteris sembrats) únicament 
s’observa l’àrea d’oli de motor de cotxes usat que roman superficialment. 
Les extraccions d’oli de motor de cotxes usat són realitzades cada tres dies: des del 19-07-18 
fins al 28-08-18 en el cas de les Pseudomones putida 102 i Pseudomones aeruginosa CECT 
111/CECT 532 i des del dia 25-07-2018 fins al 28-08-2018 en el cas dels bacteris Lac+ i Lac-. A 
partir del 28-08-18, les extraccions es realitzen cada 7 dies fins al 25-09-18. Aquest canvi és 
degut al fet que els diàmetres de les taques d’oli són bastants constants passat un mes i per 
tant l’espai temporal és molt curt com per observar canvis.  
La taula següent mostra la mitjana del diàmetre de la taca d’oli extreta entre el vas original i la 
seva rèplica durant d’aproximadament tres mesos. (Vegeu les extraccions d’oli a l’annex VI) 

 

A partir d’aquestes dades s’analitza la velocitat a la qual disminueix el diàmetre de la taca d’oli 
els primers 15 dies després d’haver estat sembrats els bacteris al medi aquós. S’utilitza la 
fórmula matemàtica de la Taxa de Variació Mitjana i es comparen els resultats obtinguts. 
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Taula 36. Resultats del 
seguiment I, pràctica II.1.

Taula 37. Velocitat de disminució de la taca d’oli 
durant els 15 dies després de la introducció de 
cada espècie al medi aquós.
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Les següents gràfiques mostren la disminució mitjana de taca d’oli de motor de cotxes del vas 
original i de la rèplica (cm) respecte del temps trasnscorregut (dies). 

3.2.5 Conclusions del seguiment I, pràctica II.1  

Els resultats del seguiment I de la pràctica II.1 mostren que totes les espècies microbianes dels 
8 vasos (Pseudomones putida 102, Pseudomones aeruginosa CECT 111/CECT 532, bacteris 
Lac+ i Lac-) han aconseguit reduir la taca d’oli extreta en l’interval de temps [19-07-2018 /
25-09-2018] en els cas de les Pseudomones i en l’interval [22-07-2018 / 25-09-2018] en el cas 
dels bacteris Lac+ i Lac-. Malgrat aquest fet, la velocitat de les espècies bacterianes a l’hora de 
biodegradar l’oli de motor de cotxes usat varia, sent més eficaços els primers 15 dies els 
bacteris Lac- > Pseudomones putida 102 > Pseudomones aeruginosaCECT 532/ CECT 111 > 
Lac+. Les taxes de variació mitjana respectives són les següents: -0.123 cm/dia > -0,04 cm/dia 
>  -0,0366 cm/dia > -0,05333 cm/ dia.  

Passats els 15 primers dies, el procès de biodegradació s’estabilitza en tots els vasos i no es 
produeixen grans disminucions en els diàmetres de les taques d’oli de motor de cotxes. 
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Taula 38. Gràfiques que recullen els resultats del seguiment I, pràctica II.1.
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3.2.6 Resultats del seguiment II, pràctica II.1 

A partir del 22-07-2018, es realitzen cada tres dies imatges aèries de la superfície d’oli dels 
vasos de precipitats fins al dia 28-08-18. A partir d’aquesta última data esmentada, les imatges 
es prenen cada set dies fins al 25-09-18. S’augmenta l’interval de temps entre imatges per tal 
d’obtenir diferències més elevades entre els percentatges de superfície sense oli de motor de 
cotxes usat dels vasos de precipitats, ja que la biodegradació és un procés lent i poc percebut 
en intervals de temps reduïts. Malgrat això, les imatges s’analitzen cada sis dies, la Taula 39 
mostra l’anàlisi de la superfície sense oli dels vasos. (Vegeu les imatges de la superfície sense 
oli dels vasos de precipitats i l’anàlisi d’aquestes a l’annex VII) 
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Taula 39. Percentatge de superfície sense oli de motor de cotxes usat respecte el temps transcorregut.

Figura 30. Superfície inicial i final sense oli dels vasos de precipitats en %.
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Les proporcions obtingudes a la taula anterior s’han calculat a partir de les premisses que 
s’indiquen a la Taula 40. 

 

A partir de les dades de la Taula 39 es calcula l’augment en tant per cent de superfície sense oli 
per dia i a continuació, es realitza la mitjana de l’augment per dia del vas original i de la rèplica 
que conté la mateixa espècie bacteriana. 
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Figura 31. VPP1 (vas Pseudomones putida 102), 
dia 11-09-18. La quadrícula ha estat dissenyada al 
Geogebra. (Vegeu les imatges a l’annex VII)

Taula 41. Percentatge d’augment de la superfície sense oli de motor de 
cotxes usat per dia.

Taula 42. Mitjana dels percentatges 
obtinguts a la Taula 41.

Taula 40. Mètode amb el qual s’han calculat els percentatges de 
superfície sense oli. (Vegeu els càlculs a l’annex VII)
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Les següents gràfiques mostren la superfície sense oli de motor de cotxes (%) respecte del 
temps transcorregut (dies). 

3.2.7 Conclusions del seguiment II, pràctica II.1 

Els resultats de la pràctica II.1 mostren que en els 8 vasos on hi havia bacteris sembrats, hi ha 
hagut reducció de la superfície d’oli de motor de cotxes usat respecte a l’inicial, excepte en el 
vas de control, atès que en aquest no hi havia cap espècie microbiana sembrada i, per tant, la 
superfície d’oli de motor de cotxes s’ha mantingut constant al llarg de tot el període.  

A partir dels resultats obtingunts durant el següent interval de temps [16-07-2018 / 25-09-2018], 
s’estableix un orde de biodegració: Pseudomones putida > Pseudomones aeruginosa > Lac- > 
Lac+ i les Taxes de Variació Mitjana de l’augment de superfície sense oli (%) per dia respectives 
són: 1,0016%/ dia > 0,9893%/ dia > 0,9044%/ dia > 0,8994%/dia. 
Aquests resultats es validen amb les rèpliques, vist que els resultats d’aquestes no difereixen 
del vas original. Per tant les tècniques emprades en el procés de bioremediació són correctes. 
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Taula  43. Gràfiques que recullen els resultats del seguiment II, pràctica II.1.
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4. CONCLUSIONS 
A partir dels resultats obtinguts a les pràctiques, es realitzen les conclusions. Aquestes responen a 
les hipòtesis plantejades a l’inici del treball.  
La següent taula mostra si les hipòtesis s’han verificat o bé si s’han negat. 

Els bacteris aïllats al sòl d’un taller mecànic de Malgrat de Mar han aconseguit augmentar la 
superfície sense oli dels vasos de precipitats. La hipòtesi generalitza tots els sòls de Malgrat de 
Mar, però s’ha de tenir present que aquesta només és vàlida pels bacteris aïllats al sòl  d’un taller 
mecànic de Malgrat de Mar, atès que són els que s’han emprat en el procés de bioremediació i no 
s’han estudiat espècies microbianes procedents d’altres sòls. Inicialment aquesta era del 0% i al 
cap de 3 mesos s’ha obtingut un 46,7720% sense oli en el VL+3, un 48,0731% en el VL+3 R3, 
un 59,1147% en el VL-4 i un 58,4650% en  VL-4 R4.  
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Taula 44. Resum sobre les hipotesis vàlides i negades.

Taula 45. Augment en percentatge de la 
superfície sense oli respecte l’inici i final de 
la pràctica II.1.

.
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Per tant, es pot afirmar que la taca d’oli de motor de cotxes usat s’ha reduït en tots els vasos de 
precipitats aproximadament un 50% durant aquest interval de temps [22-07-18 fins al 25-09-18]. 
Els procediments i les tècniques emprades es verifiquen, atès que les repliques no difereixen 
respecte al vas original, a més el vas de control (sense bacteris sembrats) ha mantingut la mateixa 
superfície d’oli de motor de cotxes usat durant tot el període de seguiment. 

Entre els cultius 0,5% i 1% d’oli no hi ha una disminució destacada de l’heterogeneïtat, aquesta es 
manté per igual en ambdues concentracions. En canvi, entre els cultius que presenten un 1% d’oli 
i els que contenen 5% i 10% d’oli, es percep una gran variació. Aquests últims mostren un 
descens considerable de l’heterogeneïtat, ja que la majoria de les plaques amb cultius són 
homogènies.  
S’arriba a la conclusió que en augmentar la concentració d’oli, la toxicitat del contaminant 
s’incrementa proporcionalment. Aquest fet inhibeix l’activitat metabòlica de la majoria de la 
microbiota i només sobreviuen les espècies que presenten adaptacions per aquest tipus de 
substàncies derivades del petroli. 

Els cultius que contenen sòl de taller (S1), envers sòl de pàrquing presenten una heterogeneïtat i 
cobertura superior en la majoria de les plaques de Petri sembrades. S’intueix que aquest motiu és 
a causa que en el taller es produeixen més vessaments de substàncies derivades del petroli 
i que per tant els bacteris d’aquest sòl estan més adaptats a la presència d’hidrocarburs. 

S’aprecia que l’oli de fregidora no suposa cap impediment en el creixement microbià, atès que si 
es comparen els medis de cultiu sense oli (control del creixement bacterià) i aquells que disposen 
oli de fregidora no s’observa cap diferència significativa entre ells.  
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De manera que la composició de l’oli de fregidora usat no suposa cap perjudici pel 
metabolisme de la microbiota. Per aquest motiu es descarta del treball de camp i no s’usa la 
pràctica II.1. 

Si es comparen els percentatges obtinguts en el seguiment II, pràctica II.1 (vegeu pàgina 53), els 
bacteris Lac- (no fermentadors de la lactosa) tenen una capacitat superior a l’hora de biodegradar 
substàncies derivades dels hidrocarburs en comparació als bacteris Lac+ (fermentadors de la 
lactosa).  
El percentatge de superfície sense oli dels bacteris Lac+ és de 46,7720% en el VL+3 i 48,0731% 
en el VL+3 R3, mentre que en els bacteris Lac- la superfície sense oli és d’un 59,1147% en el 
VL-4 i un 58,4650% en VL-4 R4. Els vasos amb bacteris Lac- (VL-4 i VL-4 R4) presenten un 
11.3673% de superfície sense oli més que els vasos amb bacteris Lac+ (VL+3 i VL+3 R3). 

S’interpreta que aquesta menor disminució és deguda al fet que el metabolisme dels bacteris 
fermentadors de la lactosa difereix en certs aspectes del metabolisme dels bacteris no 
fermentadors de la lactosa, afectant la capacitat d’assimilació de substàncies derivades del petroli, 
fet que provoca una biodegradació menor.  
Una possible hipòtesi podria ser que en el VL-4 i VL-4 R4 hi ha bacteris del gènere Pseudomones 
(no fermentadors de la lactosa) obtinguts atzarosament a partir de l’aïllament de bacteris del sòl 
del taller del mecànic i que possiblement la superioritat a l’hora de biodegradar que disposen 
aquests dos vasos (VL-4 i VL-4 R4) és deguda a la presència d’aquests. Per comprovar-ho caldria 
realitzar una seqüènciació de l’ADN dels bacteris sembrats al vas VL-4 i VL-4 R4. 
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Taula 46. Mitjana del percentatge de la superfície sense oli final 
dels vasos amb bacteris Lac+ i Lac-.
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Els percentatges que s’obtenen al seguiment II, pràctica II.1 (vegeu pàgina 53) indiquen que el 
gènere Pseudomones és més eficaç biodegradant oli de motor de cotxes usat que els bacteris 
aïllats al sòl d’un taller mecànic de Malgrat de Mar. Aquests primers han biodegrat més del 60% de 
la superfície d’oli  de motor de cotxes usat dels vasos.  
Aquest resultat, era d’esperar, ja que aquest gènere bacterià és emprat en la gran majoria 
d’accidents de vessaments de petroli a alta mar (vegeu pàgina 16) i aconsegueix reduir l’oli cru 
vessat considerablement. 
Però els percentatges de superfície sense oli entre Pseudomones i bacteris aïllats al sòl de 
Malgrat de Mar no difereixen notablement. Per tant, podem determinar que els bacteris aïllats  al 
sòl del taller mecànic tenen una bona capacitat degradadora, és a dir, la seva capacitat 
biodegradadora s’assembla a la de les Pseudomones perquè aproximadament en tots els vasos 
se supera el 50% de superfície sense oli. 

Señores serán los microbios los que digan la última palabra. Louis Pasteur 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5. GLOSSARI 

1. Grup funcional: àtom o conjunt d’àtoms que no conforma la part hidrocarbonada de la 
molècula orgànica i que determina les propietats físiques i químiques d’aquesta. Per aquest 
motiu tots els compostos conformats per grups funcionals iguals disposen propietats 
semblants. El grup funcional és l’encarregat de conferir una reactivitat específica a la molècula 
que el conté. 

2. Energia d’activació: energia mínima necessària perquè es produeixi una reacció química. 
3. Halogen: conjunt d’elements químics (Fluor, Clor, Brom, Iodes, Àstat) que conformen el grup 

17 de la taula periòdica.  
4. Reacció exotèrmica: qualsevol reacció química que allibera energia. 
5. Catalitzador: són substàncies que modifiquen la velocitat d’una reacció química sense que 

apareguin als productes finals de la reacció. 
6. Molècula apolar: són molècules formades per àtoms de no-metall units mitjançant enllaços 

covalents. La diferència l’electronegativitat entre els àtoms és baixa de manera que són 
molècules que manquen de pols. 

7. Forces de Van der Waals: són forces intermoleculars que actuen sobre diverses molècules o 
ions i són responsables de l’atracció o repulsió entre aquestes. Són més dèbils que les forces 
internes que uneixen els àtoms d’una molècula (enllaç iònic, polar, metàl·lic), però en ser molt 
nombroses, determinen les propietats físiques de les substàncies. 

8. Isòmers: són aquells compostos que presenten la mateixa fórmula empírica, és a dir, 
proporcions relatives d’àtoms que conformen la molècula són iguals, però la seva  
estructuració difereix. 

9. Diagènesi: conjunt de canvis físics, químics i biogeoquímics que pateixen els sediments fins a 
convertir-se en roques sedimentàries després de ser dipositats i abans que es produeixi el 
metamorfisme. 

10. Pes específic: pes per unitat de volum de substància (N / m3). 
11. Cometabolisme: procés de degradació en el qual els microorganismes transformen un 

compost, però sense poder-lo emprar com a substrat de creixement. 
12. Replicació cel·lular: també anomenada etapa S, és el procés de duplicació del DNA cel·lular 

per tal d’obtenir una còpia idèntica del material genètic per a la futura cèl·lula filla (divisió 
cel·lular. 

13. Catabolisme: és un tipus de metabolisme que consisteix en la transformació de molècules 
orgàniques complexes en molècules senzilles i en l’emmagatzematge d’energia química en 
forma d’enllaços fosfat de molècules d’ATP. 

14. Condicions aeròbiques: presència d’oxigen diatòmic en el medi. 
15. Condicions anaeròbiques: absència d’oxigen diatòmic en el medi. 
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16. Enzim monooxigenasa: són enzims que incorporen un grup hidroxil a un substrat en moltes 
rutes metabòliques. Catalitzen els dos àtoms d’una molècula de dioxigen que es redueix a un 
grup hidroxil (-OH) i a una molècula d’aigua (H2O) amb la reducció del substrat i d’una 
molècula de NADH o NADPH. 

17. NAD+ i NADH: el NAD+ també anomenat nicotinamida adenina dinucleòtid és un enzim 
d’oxidoreducció present a totes les cèl·lules vives. Actua com agent oxidant, acceptant 
electrons de molècules produint la seva reducció a NADH. El NADH és l’espècie reduïda, 
actua com agent reductor, atès que dóna electrons. 

18. Enzim alcoholdeshidrogenasa: grup constituït per set enzims que faciliten la conversió entre 
alcohols i aldehids o cetones amb la reducció de NAD+ a NADH. 

19. Enzim aldehid deshidrogenasa: és un tipus d’enzim que catabolitza la conversió 
d’acetaldehid a àcid acètic. 

20. Estructura ressonant: són les estructures teòriques d’una molècula i que no coincideixen 
amb les reals, però ens permeten l’apropament a les seves estructura originals. 

21. Catecol: compost orgànic amb fórmula molecular C6H4(OH)2. És un isòmer ortho del 
benzenodiol. 

22. Protocatecuat: compost orgànic amb fórmula molecular C9H10O4. 
23. Dioxigensa: són enzims que catalitzen reaccions, incorporant els dos àtoms del O2 al 

substrat. 
24. Mesòfil: s’anomenen mesòfils aquells microorganismes que presenten un creixement òptim a 

temperatures entre els 15 ºC i els 35 ºC. 
25. pH: és un coeficient que mesura quantitativament el grau d’acidesa o basicitat d’una 

dissolució. El pH indica la quantitat d’àtoms d’hidrogen presents, pH = - log [H+] 
26. Xenobiòtics: és tot compost químic que no forma part de la composició dels éssers vius, 

generalment exerceixen alguna mena d’efecte sobre aquests. 
27. Fosfolípids: són un tipus de lípid amfipàtic, compost per una molècula d’alcohol (glicerol o 

esfingosina) a la que s’uneixen dos àcids grassos i un grup fosfat. 
28. Polisacàrid: són biomolècules formades per la unió de monosacàrids (glúcids senzills, no 

s’hidrolitzen) 
29. Plasmidi: són molècules d’ADN extracromosòmic generalment circular que es repliquen i es 

transmeten independentment de l’ADN cromosòmic. Estan presents en bacteris i en alguns 
organismes eucariotes com els llevats. 

30. Lixiviats: tipus de residu en forma de líquid originat a partir de la filtració d’aigua a través d’un 
sòlid. Aquest líquid arrossega gran quantitat dels compostos que constitueixen el sòlid que 
travessa. 
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