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14.2.- Nivells de PCDD/Fs en herbes

14.2.1.- Nivells de PCDD/Fs en les mostres d’herbes (variació
temporal)

La Taula 14.5 mostra les concentracions d’I-TEQ de PCDD/Fs en les 24 mostres
d’herbes recollides en les proximitats de la incineradora de residus sòlids urbans de

Montcada i Reixac durant 1996, 1997, 1998 i 2000. La mostra NE4 (750 m de la
xemeneia en la direcció nord-est) recollida durant 2000, la mostra NO1 (100 m de la
xemeneia en la direcció nord-oest) recollida durant 1998 i la mostra S1 (100 m de la

xemeneia en la direcció sud) recollida durant 1997, es van excloure de l’estudi,
donat que el percentatge de recuperació de l’anàlisi químic va ser massa baix. En la
Taula 14.5 també es recull el percentatge de la variació temporal de cada mostra

entre les recollides de 1996 i 1997, entre 1997 i 1998 i entre 1998 i 2000.

La comparació dels resultats de l’última monitorització (2000) després de la instal·lació
del sistema de neteja de gasos amb la realitzada anteriorment (1998) mostra un

descens en el valor d’I-TEQ del 11%, on s’observa que 17 de les 24 mostres redueixen
el seu nivell. Si es comparen individualment els resultats de 1997 i 1998 observem una
disminució en gran part de les mostres (19 de 23), amb una reducció mediana del

38%. Una tendència similar es va observar entre 1996 i 1997 amb una reducció
mediana del 32%. El test no paramètric de Kruskal-Wallis mostra diferències
significatives entre els nivells de PCDD/Fs pel període global dels quatre anys de

mostratge (p<0.01). Malgrat això l’anàlisi estadístic de les dades període a període
(test no paramètric de Mann-Whitney) indica diferències estadísticament significatives
pels dos primers períodes: 1996-1997, p<0.01; 1997-1998, p<0.05. En canvi al

període 1998-2000 no es van trobar diferències significatives.

A la Taula 14.6 es presenten els valors I- TEQ als vegetals per a cada recollida. A la
Figura 14.10 s’han representat les concentracions en herbes de les quatre recollides

consecutives. La mostra NE6 (nord-est a 750m) de l’estudi del 2000 i la mostra NE1
(nord-est a 100m) de l’estudi 1998 es presenten com valors atípics. Per tant, totes
les comparacions realitzades entre diferents estudis, s’han fet amb medianes. En

aquesta gràfica s’observa com abans de la instal·lació de les millores ambientals a la
planta (1996, 1997 i 1998), la tendència dels nivells de PCDD/Fs en herbes era de
disminuir. Aquest fet és degut a un major control industrial per la reducció

d’emissions de PCDD/Fs. Al 2000, desprès de les millores ambientals a la planta,
s’observa com la tendència dels nivells de PCDD/Fs continua sent decreixent.
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Taula 14.5.- Concentracions de PCDD/Fs (ng I-TEQ/kg p.s.) en mostres d’herbes
recollides en les proximitats de la planta incineradora de residus
urbans de Montcada i Reixac.

Mostra % variació
1996 1997 1998 2000 96/97 97/98 98/00

NE1 1.95 1.19 1.94 1.12 -39 63 -42
NO1 2.11 1.78 - 1.10 -16 - -
S1 2.92 - 1.04 0.90 - -64 -14

NE2 1.61 0.92 0.73 0.70 -43 -21 -4
NO2 2.15 1.60 1.00 0.48 -26 -38 -52
S2 2.38 1.90 0.94 0.66 -20 -51 -29

NE3 1.93 1.42 0.78 0.98 -26 -45 26
NO3 2.3 0.96 0.96 0.51 -58 0 -47
S3 1.68 1.57 1.47 0.43 -7 -6 -71

NE4 1.52 0.90 0.77 - -41 -14 -
NO4 2.17 1.66 0.96 0.71 -24 -42 -26
S4 1.15 0.95 0.68 0.35 -17 -28 -49

NE5 1.37 1.09 0.44 1.34 -20 -60 205
NO5 3.05 1.49 1.24 0.89 -51 -17 -28
S5 1.52 1.37 0.64 0.38 -10 -53 -40

NE6 1.27 1.02 0.5 1.66 -20 -51 232
NO6 1.94 0.75 1.07 0.72 -61 43 -33
S6 2.59 1.95 0.77 0.64 -25 -61 -17

NE7 1.80 1.59 0.39 1.07 -12 -75 174
NO7 1.07 1.03 0.79 0.52 -4 -23 -35
S7 2.25 1.49 0.99 0.63 -34 -34 -37

NE8 1.47 1.04 1.47 0.88 -29 41 -40
NO8 1.26 0.97 0.32 0.39 -23 -67 22
S8 1.84 1.27 0.76 0.88 -31 -40 -9

Taula 14.6.- Nivells de PCDD/Fs (ng I-TEQ/kg p.s.) en mostres de vegetals.
rang mediana mitjana

1996 1.07-3.05 1.88 1.92
1997 0.75-1.95 1.27 1.30
1998 0.32-1.94 0.79 0.90
2000 0.35-1.66 0.70 0.77
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Figura 14.10.- Diagrama de caixa de les mostres d’herbes recollides en les
proximitats de la incineradora de Montcada i Reixac durant els
anys 1996, 1997, 1998 i 2000.

En referència al congènere més tòxic (2,3,7,8-TCDD), al 2000 aquest va ser
detectat en 13 de les 24 mostres (límit de detecció: 0.05 ng/kg p.s.), amb una
concentració màxima de 0.20 ng/kg (p.s). La mitjana de 2,3,7,8-TCDD va ser 0.10

ng/kg p.s. (mediana: 0.09 ng/kg). Als estudis de 1996, 1997 i 1998, la mitjana de la
2,3,7,8-TCDD va ser 0.10 ng/kg (p.s.) (mediana: 0.10 ng/kg p.s), 0.12 ng/kg p.s
(mediana, 0.10 ng/kg p.s), i 0.06 ng/kg (p.s.) (mediana: 0.05 ng/kg p.s),

respectivament. La 2,3,7,8-TCDD es va identificar en 11, 17 i 5 mostres durant
1996, 1997 i 1998, respectivament.

El rang de les concentracions d’OCDD (el congènere més abundant) al 2000 va

estar entre 2.9 i 29 ng/kg, amb un mitjana i una mediana de 9.85 i 7.5 ng/kg. La
concentració d’OCDD va estar entre 1.91 i 50 ng/kg a l’estudi realitzat al 1996, entre
3 i 80 ng/kg al 1997, i entre 1.4 i 500 ng/kg a l’estudi realitzat al 1998.

14.2.2.- Distribució dels diferents homòlegs a les mostres
d’herbes.

A la Figura 14.11 es representa el perfil corresponent al nivell dels homòlegs a les

mostres d’herbes recollides al 2000. A diferència dels sòls (Figura 14.3), els
homòlegs menys substituïts (TCDF i TCDD) són els predominants en les mostres
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d’herbes. Tanmateix, el congènere més tòxic (2,3,7,8-TCDD) va presentar valors per
sota del límit de detecció en la majoria de les mostres. Les diferències trobades

entre el perfil de les mostres de sòl i les d’herbes, es deuen a que aquest perfil en
vegetals està determinat predominantment per la deposició directa de PCDD/Fs a
l’aire unides a la fase vapor i a la fase particulada, i el perfil en sòl correspon a un

llarg període de temps, la qual cosa reflexa la seva història.

Per altra banda, al nostre model mulitcompartamental aire-sòl-vegetació, la via
d’exposició que va contribuir més a la concentració en sòl va estar la deposició seca

i particulada, i en la vegetació la via d’exposició amb més contribució va estar
l’absorció en fase vapor. Aquest fet corrobora els nostres perfils d’homòlegs de
PCDD/Fs en sòl i vegetals. Els homòlegs menys substituïts es troben en

concentració més alta en vegetals, ja que la seva via de transport és l’absorció
vapor. En canvi, els congèneres més substituïts es troben en concentracions més
altes en sòl, ja que la seva via de transport principal és la deposició de partícules,

tant seca com humida.
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Figura 14.11.- Perfil dels homòlegs de PCDD/Fs en herbes recollides l’any 2000 en
les proximitats de la planta incineradora de Montcada i Reixac.

14.2.3.- Nivell de PCDD/Fs en vegetals segons la direcció del
vent (variació espacial).

Si comparem les concentracions de PCDD/Fs en les diferents direccions de recollida,

observem que les concentracions més altes en les mostres recollides al 1996 van
correspondre a les direccions nord-oest (mediana 2.13 ng/kg, p.s.) i sud (mediana
2.04 ng/kg, p.s.). Al 1997, les concentracions més altes van ser trobades en la

direcció sud (mediana 1.49 ng/kg, p.s.), mentre que el valor més baix es va trobar
en la direcció nord-est (mediana 1.07 ng/kg, p.s.). A l’any 1998, les concentracions
més altes van ser trobades en la direcció nord-oest (mediana 0.96 ng/kg, p.s.),

mentre que el valor més baix es va trobar en la direcció nord-est (mediana 0.75
ng/kg p.s.). Al 2000, les concentracions més altes van correspondre a la direcció
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nord-est (mediana de 1.07 ng/kg, p.s.), i el valor més baix a la direcció nord-oest
(mediana de 0.61 ng/kg, p.s.) (Figura 14.12).

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la rosa dels vents de l’àrea en estudi
presenta com a vent predominat la direcció nord i sud-est; d’aquí, els alts nivells
trobats en les direccions sud i nord-oest. En canvi, la direcció nord-est es presenta

fora de la influència de les emissions de la planta incineradora. Malgrat això,
malauradament al 2000 les mostres d’herbes presenten respecte a les altres
direccions, el seu valor més alt a la direcció NE, i respecte als altres anys, un

increment en la concentració de PCDD/Fs. Ja que aquest augment és puntual en el
temps i l’espai, podem justificar-lo com una font de contaminació puntual, aliena a
la font emissora en estudi.

Les concentracions de PCDD/Fs a herbes al 2000 van disminuir per a les direccions NO
i S, un 36% i 26%, respectivament. La direcció NE va experimentar un augment del
43%. Tanmateix, les diferències van ser estadísticament significatives solament per a

la direcció sud. A l’estudi de 1998, es va observar un descens per a les tres direccions
del vent (30%, 25%, i 42% per NE, NO i S, respectivament), però solament es van
trobar diferències significatives a la direcció sud. En la comparació entre 1996 i 1997,

els nivells de PCDD/Fs van disminuir també per a les tres direccions del vent (32%,
39%, 27% per NE, NO i S, respectivament). Tanmateix, diferencies significatives van
ser solament observades per la direcció nord-est i nord-oest (Annex D).

0

0.5

1

1.5

2

2.5

ng
 I-

TE
Q

/k
g

NE NO S

I-TEQ 

1996

1997

1998

2000

Figura 14.12.- Nivells de dioxines (ng I-TEQ/kg) en mostres d’herbes segons les
diferents direccions del vent.

14.2.4.- Nivells de PCDD/Fs en vegetals segons la distancia a la
planta (variació temporal).

La Figura 14.13 presenta la concentració mediana I-TEQ per a les quatres recollides
(1996, 1997, 1998, 2000) en les mostres de vegetació segons les diferents

distàncies a la incineradora. Durant l’últim any, els nivells de PCDD/Fs van mostrar
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una tendència a disminuir, a pesar de no presentar diferències significatives. A
l’estudi del 1998, la mediana de PCDD/Fs per a totes les distàncies va disminuir,

especialment a 2000-3000 m, on la diferència és estadísticament significativa
(p<0.05). Durant la monitorització 1996-1997 la concentració de PCDD/Fs va
disminuir, especialment als primers 750 m, on la diferencia d’I-TEQ (mediana) entre

1996 i 1997 assoleix un nivell de significació estadística. Malgrat això, si avaluem el
descens global; és a dir, des de 1996 a 2000 per a les diferents distàncies, trobem
per a totes que el descens és significatiu. A l’Annex D es representen els nivells de

PCDD/Fs en funció de les diferents distàncies a la incineradora.
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Figura 14.13.- Nivells de dioxines en mostres d’herbes recollides a diferents
distàncies de la incineradora.

A la Figura 14.14 s’observa la distribució dels homòlegs a les mostres d’herbes

depenent de la distància a la font emissora. S’observa com la distribució dels
homòlegs menys substituïts (tetra i penta) augmenten la seva proporció a l’allunyar-
se de la font emissora i els homòlegs més substituïts (octa) presenten un descens a

l’allunyar-se de la font. Aquest mateix fet es va observar en la distribució dels
homòlegs a les mostres de sòl, i es va explicar per la diferencia de distribució dels
homòlegs menys substituïts amb els més substituïts entre la fase particulada i la

fase vapor.
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Figura 14.14.- Distribució dels homòlegs de PCDD/Fs en d’herbes recollides al
2000 a diferents distàncies de la planta.
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14.2.5.- Anàlisi multivariant dels nivells de PCDD/Fs a les
mostres d’herbes

A l’igual que en sòls, per tal de diferenciar les possibles fonts d'emissió de
PCDD/PCDFs a l’àrea, es va aplicar el mètode d'anàlisi multivariant en totes les
mostres d'herbes recollides (96) prop de la incineradora. Aquest anàlisi va

proporcionar un model de quatre dimensions, el qual pot explicar el 76.71% de la
variància dels resultats (51.56%, 11.59%, 7.64%, 5.94%, per al 1er, 2on, 3er i 4rt
component, respectivament). El resultat de l’ACP al nivell de PCDD/Fs en mostres

d’herbes es troba a l’annex G.

Les Figures 14.15-14.17 presenten el resultat de l’aplicació de l’anàlisi multivariant a
les mostres d’herbes per als nivells de PCDD/Fs en mostres recollides al 1996, 1997,

1998 i 2000. S’observa que les mostres de 1996 presenten un comportament
diferent a les altres, especialment per una contribució més alta del Factor 2. Això
indica que a partir del 1996 es va produir una modificació de les emissions de

PCDD/Fs en l’àrea d’estudi. Donat que el factor 2 es troba alta i positivament
relacionat amb la penta i hexa-CDD, aquest fet ens indica que les mostres del 1996
presenten uns alts nivells d’aquests congèneres. Per altra banda, les mostres

corresponents a la recollida del 2000 també presenten un comportament
lleugerament diferent a la resta de les mostres pel que respecta als Factors 1 i 2
(Figura 14.15), fet possiblement degut al canvi en les emissions després de la

instal·lació de les millores ambientals.
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Figura 14.15.- Resultat de l’Anàlisi de Components Principals aplicat al nivell de
PCDD/Fs en mostres d’herbes: Factor 1 i 2.
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Figura 14.16.- Resultat de l’Anàlisi de Components Principals aplicat al nivell de
PCDD/Fs en mostres d’herbes: Factor 1 i 3.
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Figura 14.17.- Resultat de l’Anàlisi de Components Principals aplicat al nivell de
PCDD/Fs en mostres d’herbes: Factor 1 i 4.
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Malgrat el gran descens en les emissions de PCDD/Fs per la IRSU, més de 100
vegades per la IRSU, no s’han trobat diferències significatives entre els diferents

estudis. A més a més, els nivells de PCDD/Fs en mostres d’herbes han estat ja
contínuament disminuint des del 1996, tres anys abans de la instal·lació del filtre.
Això indica que altres fonts emissores (tràfic de vehicles, activitats industrials,

incendis locals, etc.) en la mateixa àrea, han presentat també una reducció en anys
recents. Això pot ser verificat tenint en consideració el continu decreixement de
nivells de PCDD/Fs en vegetació així com el baix augment detectat en els sòls.

Podem concloure que aquests resultats mostren que malgrat que les emissions de
dioxines i furans han disminuït considerablement desprès de la posada en
funcionament del nou sistema de neteja de gasos de la planta incineradora, les

reduccions en herbes no han estat tan grans com es podia esperar; la qual cosa
suggereix clarament que les concentracions de fons en les rodalies de la planta són
també força importants.
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