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Resum 
Els contaminants orgànics persistents (COP) són un ampli grup de substàncies 

orgàniques molt resistents a la degradació fotolítica, biològica i química en el medi 

ambient, fet que els concedeix llargs temps de vida mitja en sòls, sediments, aire o 

biota. Això, sumat a la gran dispersió arreu del planeta d’aquests contaminants degut al 

seu transport a llargues distàncies (per les seves propietats físico-químiques) i a la seva 

toxicitat, fa que els COP esdevinguin un problema a escala global. 

Les dioxines (PCDD/Fs) i els bifenils policlorats similars a les dioxines (dl-PCBs) 

són dues de les principals famílies de COP, conegudes per la seva gran toxicitat i el seu 

potencial carcinogènic. Els dl-PCBs van ser produïts per a diverses aplicacions 

industrials, però durant les dècades dels 70 i dels 80 es va prohibir la seva producció a 

la majoria dels països industrialitzats. Les dioxines no han estat mai produïdes a 

propòsit, però són subproductes de diverses activitats industrials i processos de 

combustió. En les darreres dècades s’ha començat a prendre consciència de la 

perillositat d’aquestes substàncies tant pel medi ambient com per a la salut humana i 

s’han establert diverses regulacions per a controlar les seves emissions al medi així com 

organismes internacionals de control de COP com el Conveni d’Estocolm, que 

compromet els països signants a controlar els seus nivells ambientals existents. Les 

mostres analitzades en aquesta tesi en territori espanyol formen part dels compromisos 

adquirits amb el Conveni d’Estocolm. 

En aquesta tesi s’han analitzat els nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs presents en 

diferents matrius ambientals i en diferents àrees, tant continentals com oceàniques, per 

tal de tenir una visió més global de la seva distribució i compartimentació ambiental, 

així com dels diferents processos que defineixen el seu destí final. 

Per una banda s’han analitzat ous de gavina, considerats un excel·lent 

bioindicador, en 5 parcs naturals distribuïts en la zona costanera d’Espanya durant 4 

anys, analitzant les diferències espacials, temporals i entre dues espècies de gavina 

cohabitants en la mateixa àrea. Les gavines es troben situades en una alta posició de la 

cadena tròfica marina, fet que fa que l’acumulació de COP a través de la dieta sigui 

important. En cada posta es transfereix una part d’aquests contaminants als ous, 

esdevenint un bon bioindicador ambiental. 

Per altra banda s’han analitzat diverses mostres atmosfèriques de zones terrestres 

en diferents localitzacions d’Espanya i Colòmbia, en zones rurals/remotes, urbanes i 
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industrials, utilitzant tant captadors actius, amb els que s’ha col·lectat la fracció de 

PM10, com captadors passius. En les 12 estacions espanyoles s’han recollit mostres des 

del 2008 fins a l’actualitat en cada estació de l’any, observat les tendències temporals i 

estacionals de les àrees estudiades. A Colòmbia l’estudi es centra en una ciutat andina, 

situada a més de 2000 metres d’altitud i propera a un volcà actiu. L’estudi de la fracció 

de PM10 amb captadors actius, al mateix temps que l’estudi atmosfèric amb els 

captadors passius, ha permès analitzar la diferent compartimentació de dioxines i 

bifenils policlorats en l’atmosfera i observar les seves principals fonts d’emissió. 

Entre els aspectes més innovadors d’aquesta tesi en podem destacar un darrer 

apartat que mostra els resultats de PCDD/Fs i dl-PCBs obtinguts en àrees oceàniques. 

L’oceà obert es considera un ambient clau en la dinàmica global dels contaminants 

degut a la seva enorme cobertura espacial de la superfície terrestre, el seu elevat 

potencial de degradació i la seva capacitat d’actuar com a reservori i desguàs de 

substàncies químiques antropogèniques. La seva amplitud espacial i el difícil accés a la 

recol·lecció de mostres fa que existeixin poques o nul·les dades sobre els nivells de 

PCDD/Fs i dl-PCBs en l’oceà obert. 

Durant la campanya de circumnavegació Malaspina 2010 a través de les zones 

tropicals i subtropicals dels oceans Atlàntic, Pacífic i Índic van ser recollides i 

analitzades 39 mostres atmosfèriques (fase gas i aerosol) i 29 mostres de plàncton.  

Amb les mostres atmosfèriques s’ha pogut conèixer els nivells atmosfèrics 

oceànics globals i avaluar la degradació i la deposició seca atmosfèrica de les PCDD/Fs 

i els dl-PCBs, parametritzant amb les dades de deposició seca per tot l’oceà, la quantitat 

d’aquests contaminants que es dipositen anualment sobre la superfície oceànica des de 

l’atmosfera.  

Els resultats de PCDD/Fs i dl-PCBs en el plàncton oceànic són els primers que 

s’obtenen ja que fins ara només existien dades d’algunes zones costaneres. S’han pogut 

estudiar els diferents processos biogeoquímics que determinen els nivells de 

contaminants en el plàncton oceànic així com la biodilució, la influència de la deposició 

atmosfèrica i els fluxos verticals associats a la sedimentació de matèria orgànica (bomba 

biològica) per tal de poder entendre i identificar les dinàmiques i el destí final dels 

contaminants orgànics persistents en l'Oceà Obert. 
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Abreviatures i Acrònims 
 

AAH Hidroxilasa d’hidrocarbur d’aril 

ADN Àcid desoxiribonucleic 

AEMET Agència Espanyola de Meteorologia 

AhR Receptor d’hidrocarburs d’aril (aryl hydrocarbon receptor) 

BAF Factor de bioacumulació 

BFC Factor de bioconcentració 

BMF Factor de biomagnificació 

CAV Captadors d’alt volum 

CE Comunitat Europea 

CLH Constant de la llei de Henry 

COP Contaminants orgànics persistents 

CTD Conductivity, temperature and depth sensor 

DCM Profunditat màxima de clorofil·la 

DDT diclorodifeniltricloretà 

DL50 Dosi letal per a la meitat de la població 

dl-PCB Bifenils policlorats similars a les dioxines 

EC Comissió Europea (European Commission) 

EEA Agència ambiental europea (European Environmental Agency) 

EEUU Estats Units 

EI Ionització electrònica 

EPA Environmental Protection Agency 

GC-MS/MS Cromatografia de gasos acoblada a l’espectrometria de masses 

en tàndem 
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GAPS Global Atmospheric Passive Sampling Survey 

GLM Model lineal generalitzat 

HRGC-HRMS Cromatografia de gasos d’alta resolució acoblada a 

l’espectrometria de masses d’alta resolució 

IARC Agència internacional per a la investigació del càncer 

I-TEQ Equivalents tòxics internacionals 

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 

KOA Coeficient de partició octanol-aire 

LOD Límit de detecció 

LRAT Long-Range Atmospheric Transport 

MID Mode de detecció de ions múltiple 

MLD Profunditat de capa de mescla (Mixed layer depth) 

MMA Ministeri de Medi Ambient 

NDL-PCBs No dioxin like PCBs 

OCDD Octadibenzo-p-dioxina 

OSPAR Conveni Oslo-Paris 

OTAN Organització del tractat de l’Atlàntic Nord 

PAS Captador passiu (Passive air sampler) 

PBDEs Éters difenils polibromats (Polybrominated diphenyl ethers) 

PCBs Bifenils policlorats 

PCDDs Policlorodbenzo-p-dioxines 

PCDFs Policlorodibenzofurans 

PCDD/Fs Policlorodibenzo-p-dioxines i policlorodibenzofurans 

PCT Terfenils policlorats 

PM10 Material particulat de diàmetre <10µm 

PNUMA Programa de les nacions unides pel medi ambient 
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PUF Espuma de poliuretà (polyurethane foam) 

PV Pressió de vapor 

PVC Clorur de polivinil 

TCDD 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina 

TEF Factor d’equivalència tòxic 

TEQ Quantitat d’equivalent tòxic 

TSP Partícules en suspensió totals (Total suspended particles) 

UE Unió Europea 

UNE Una Norma Espanyola 

UNEP United Nations Environment Programme 

WHO Organització mundial de la salut (World Health Organization) 

XAD-2 Resina basada en un copolímer d’estirè 
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Objectius i estructura general de la tesi 
Les propietats físico-químiques dels contaminants orgànics persistents (COP) els 

confereixen la capacitat de moure’s fàcilment entre els diferents compartiments 

ambientals i juntament amb la seva gran persistència i resistència a la degradació els 

permet arribar als racons més remots del planeta obtenint-ne així una amplia distribució 

entre els diferents compartiments ambientals i per tot el globus terrestre. Malgrat la 

consciència generalitzada de la problemàtica dels COP al medi ambient i de l’intent de 

controlar i reduir les emissions, encara es produeixen contaminants que van a parar al 

medi ambient i que s’escampen pel planeta allunyant-se dels focus emissors. Les 

dioxines i els bifenils policlorats són dels COP més tòxics i el seu control esdevé molt 

important per a vetllar per la salut humana i dels éssers vius. L’atmosfera és un 

important vector de transport de llargues distàncies d’aquests contaminants en la 

distribució global. La seva gran lipofilicitat els farà acumular-se en la matèria orgànica, 

sent fàcilment incorporats als animals a través de la dieta i acumulats i transferits a 

través de la cadena tròfica. 

L’objectiu d’aquesta tesi és determinar els nivells de dioxines i bifenils 

policlorats similars a les dioxines en diferents compartiments ambientals (aire, plàncton 

i ous de gavina), i en diferents racons del planeta tant de mostres terrestres com 

oceàniques, per avaluar la seva distribució i compartimentació ambiental. 

 

Els objectius concrets d’aquest treball són: 

 Determinar i avaluar els nivells de dioxines i bifenils policlorats similars a 

les dioxines en ous de gavina de 5 parcs naturals ubicats en diferents zones 

costaneres d’Espanya. 

 Conèixer els nivells de dioxines i bifenils policlorats de l’aire ambient de 

zones rurals/remotes i urbanes d’Espanya i avaluar la variació estacional. 

 Determinar i avaluar els nivells de dioxines i bifenils policlorats en l’aire 

ambient d’una ciutat andina (Colòmbia). 

 Determinar per primera vegada els nivells de dioxines i bifenils policlorats 

en l’atmosfera oceànica de l’Atlàntic, l’Índic i el Pacífic, així com la seva 

distribució oceànica global. 
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 Determinar per primera vegada els nivells de dioxines i bifenils policlorats 

en plàncton oceànic (Atlàntic, Índic i Pacífic) així com la seva distribució 

oceànica global. 

 Avaluar la influència de la deposició atmosfèrica i dels processos 

biogeoquímics de la columna d’aigua com a factors determinants de la 

presència de COP en el plàncton oceànic. 

 

El treball s’ha estructurat en 5 parts: 

1. Una introducció general als contaminants orgànics persistents i la seva 

distribució global, detallant les característiques i metodologia analítica 

dels compostos estudiats en aquesta tesi: les dioxines i els bifenils 

policlorats similars a les dioxines. 

2. Un segon capítol centrat en l’estudi de les dioxines i bifenils policlorats en 

ous d’aus de zones naturals protegides. Es presenten els bioindicadors 

amb menció especial dels ous d’aus utilitzats en el present treball i es 

segueix amb una breu explicació del pla de vigilància de parcs naturals 

d’on formen part les mostres d’ous estudiades, presentant les espècies i les 

àrees d’estudi. A continuació s’inclouen els 2 treballs (1 publicat i 1 

enviat) amb els resultats de dioxines i bifenils policlorats en ous de gavina. 

3. Un tercer capítol que engloba els resultats de dioxines i bifenils policlorats 

en l’atmosfera continental, tant de zones rurals/remotes i urbanes 

d’Espanya com d’una ciutat andina de Colòmbia. El capítol comença amb 

una breu introducció que inclou els antecedents de dioxines i bifenils 

policlorats a l’atmosfera i la descripció dels principals captadors d’aire 

ambient. A continuació es descriuen les mesures de dioxines i bifenils 

policlorats amb captadors passius a España, seguit dels 2 treballs publicats 

de dioxines i bifenils policlorats en l’aire ambient d’una ciutat andina de 

Colòmbia. 

4. El següent capítol recull els resultats de dioxines i bifenils policlorats en 

àrees oceàniques, tant de mostres atmosfèriques com de plàncton. El 

capítol comença descrivint els escassos antecedents de dioxines i bifenils 
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policlorats en oceans, abans d’entrar a descriure l’expedició de 

circumnavegació Malaspina on s’emmarquen les mostres oceàniques 

presentades en aquest capítol. Finalment s’inclouen els 2 treballs publicats 

amb els resultats atmosfèrics i de plàncton dels 3 oceans principals 

(Atlàntic, Índic i Pacífic). 

5. Per acabar, es presenten les Conclusions generals obtingudes del treball 

experimental realitzat, la Bibliografia citada al llarg de tota la memòria i 

els Apèndixs dels articles científics presentats. 

 

  



 
Presència de dioxines i bifenils policlorats en àrees continentals i oceàniques 
 

16 
 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL 1 

Introducció 

_______________________________________________ 



 
 

18 
 

  



 
Capítol 1: Introducció 

 

19 
 

1. Introducció 

1.1. Contaminants orgànics persistents 

Els contaminants orgànics persistents (COP) són un ampli grup de substàncies 

orgàniques molt resistents a la degradació fotolítica, biològica i química en el medi 

ambient, fet que els concedeix llargs temps de vida mitja en sòls, sediments, aire o 

biota. El conveni d’Estocolm considera com a “persistents” els compostos que tenen un 

temps de vida mitja a l’aigua superior a 2 mesos i en sediments i atmosfera superior a 6 

mesos. Alguns COP poden romandre intactes durant anys o dècades (UNEP, 2001). 

Malgrat trobar-se distribuïts en tots els compartiments ambientals, aquests 

contaminants són propensos a entrar a la fase gas volatilitzant-se de sòls, vegetació i 

aigua, tot passant a l’atmosfera i podent viatjar llargues distàncies i arribar a regions on 

no han estat mai utilitzats ni produïts. (Jones et Voogt, 1999) 

Els COP es caracteritzen per ser hidrofòbics (baixa solubilitat en aigua) i lipofílics 

(afinitat pels lípids), per això en el medi ambient tendiran a acumular-se en la fracció 

orgànica dels sòls i sediments, defugint la fase aquosa, i en la biota s’acumularan en els 

lípids, emmagatzemant-se en el teixit greixós. Aquesta capacitat d’acumular-se en els 

organismes i la seva lenta o nul·la metabolització és el que els confereix la persistència 

en la biota, bioacumulant-se i donant lloc a fenòmens de biomagnificació al llarg de la 

cadena tròfica (El-Shahawi et al., 2010). 

Els efectes tòxics dels COP s’han demostrat i descrit àmpliament en la literatura 

(Greig et al., 1973; George et al., 1988; IARC monograph, 1997; UNEP, 2003; Calo et 

al., 2014; Sorg et al., 2014). Entre els diferents símptomes provocats per aquests 

contaminants podem trobar el deteriorament dels sistemes nerviós, immunitari, endocrí i 

reproductiu, així com també poden provocar càncer (IARC monograph, 1997). 

Entre els COP trobem una gran varietat compostos aromàtics clorats (i bromats) i 

diferents pesticides organoclorats. La primera llista de compostos considerats com a 

COP, realitzada en el marc del conveni d’Estocolm, era de 12 contaminants, els 

anomenats la dotzena bruta (dirty dozen). Entre ells hi trobàvem principalment 

pesticides com l’aldrin, la dieldrina, el clordà, l’heptaclor, l’hexaclorbenzè, el mirex, el 

toxafè, el diclorodifeniltricloroetà (DDT) i tres famílies de COP que eren productes i/o 
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subproductes industrials: els bifenils policlorats (PCBs), els dibenzofurans (PCDF) i les 

dioxines policlorades (PCDD).  

Actualment hi ha 21 compostos considerats com a COP on s’hi van afegir als 12 

inicials del 2009 alguns pesticides i insecticides com la clordecona, l’α i β-

hexaclorociclohexà, el lindà, el pentaclorobenzè i els isòmers dels endosulfans, 

retardants de flama bromats com l’hexabromociclodecà i productes químics industrials 

com els éters de tetra, penta i hexabromodifenil (PBDEs) (UNEP, 2001). 

Tal i com s’ha mencionat en el resum d’aquesta tesi, l’estudi es centra en l’anàlisi 

en diferents compartiments ambientals de diverses famílies de COP, concretament les 

dibenzo-p-dioxines, els dibenzofurans policlorats i els bifenils policlorats. A 

continuació es descriuen les característiques principals dels analits estudiats. 

 

1.2. Característiques de les dioxines 

1.2.1. Estructura química i propietats físico-químiques 

Les dibenzo-p-dioxines policlorades (PCDDs) i els dibenzofurans policlorats 

(PCDFs) són dues famílies de compostos organoclorats coneguts com a dioxines i 

furans o simplement, dioxines. L’estructura de les PCDDs i els PCDFs està formada per 

dos anells de benzè units entre si per dos oxígens o un sol oxigen respectivament 

(Figura 1.1). 

 

Figura 1.1. Estructura química genèrica de les dioxines i furans policlorats. 

Les posicions 1-4 i 6-9 dels anells benzènics poden estar substituïdes per àtoms de 

clor donant lloc a diferents congèneres des dels monoclorats  fins als octaclorats. Per a 

un mateix grau de cloració existeixen diferents isòmers depenent de la posició que 
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ocupen els àtoms de clor en la molècula. Així doncs, existeixen 75 dioxines i 135 

furans, englobant un total de 210 compostos. La majoria dels estudis es centren en 

l’anàlisi de 17 d’aquests 210 compostos ja que només en aquests congèneres s’ha 

documentat que produeixin efectes tòxics en els organismes exposats (7 dioxines i 10 

furans) (IARC, monograph, 1997). Organismes internacionals regulen i controlen 

precisament aquests 17 compostos que són d’interès per a la salut humana i 

mediambiental (UNEP, 2001) i per aquest motiu en el present treball s’estudiaran 

aquestes 17 dioxines tòxiques. 

Les propietats físico-químiques de les dioxines s’ajusten a les ja esmentades d’un 

COP, però variaran lleugerament entre els seus grups homòlegs i els seus diferents 

congèneres. En general, podem dir que són compostos amb una gran estabilitat tèrmica 

(elevats punts de fusió i ebullició) i química (estables en medi àcid i bàsic), una baixa 

pressió de vapor (entre 2,5x10-10 i 6,3x10-6 Pa a 25ºC), molt hidrofòbics (solubilitats 

baixes, entre 4,0x10-7 i 1,1x10-2 g/m3 a 25ºC) i amb uns coeficients octanol-aigua (Kow) 

elevats (interval de Log KOW: 6,23-8,45) que fan de les dioxines uns compostos molt 

solubles en medis apolars (Rodorf, 1989; Lide, 2003; Kuroki et al., 1984; Shroy, 1985; 

Grovers et Krop, 1998; Fiedler et Shramm, 1990; Crummett et Stehl, 1973; Friesen, 

1985; Chen et al., 2001; Wang et Wong, 2003; Sangster, 1993).  

En la Taula 1.1 es mostren algunes de les propietats fisicoquímiques més 

destacables de les dioxines com els punts de fusió i d’ebullició, la pressió de vapor, la 

solubilitat en aigua i la constant octanol-aigua. En general s’observa que els punts de 

fusió i ebullició, juntament amb el coeficient octanol-aigua (LogKow) augmenten al 

augmentar el grau de cloració mentre que la solubilitat en aigua i la pressió de vapor 

disminueixen. Per igual grau de cloració, les dioxines son una mica més hidròfobes 

(tenen majors Kow i menors solubilitats en aigua) que els furans, sent per exemple la 

octadibenzo-p-dioxina (OCDD), el congènere menys volàtil, el menys soluble en aigua i 

el més lipòfil. Totes aquestes propietats ens ajudaran a entendre la diferent 

compartimentació entre els 17 congèneres en les diferents matrius estudiades en aquesta 

tesi. 
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Taula 1.1. Propietats físico-químiques de les dioxines i els furans  

Compost Punt de 

fusió (ºC) 

Punt 

d'ebullició

(ºC) 

Pressió de 

vapor (Pa, a 

25ºC) 

Solubilitat en 

aigua (g/m3 a 

25ºC) 

LogKow 

2,3,7,8-TCDF 227a 438.3b 2.0x10-6 b 3.5x10-3 f 6.23i 

1,2,3,7,8-PeCDF 225-227b 467.7b 2.3x10-7 b 1.1x10-2 e 6.99j 

2,3,4,7,8-PeCDF 196-196.5b 464.7b 3.5x10-7 b 5.2x10-4 f 6.76i 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 226b 487.7b 3.2x10-8 b 5.6x10-6 e 7.18i 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 232-234b 487.7b 2.9x10-8 b 2.3x10-3 e 7.20i 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 239-240b 487.7b 2.6x10-8 b 1.6x10-3 e 6.94i 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 246-249b 487.7b 2.2x10-6 e 8.6x10-4 e 7.13i 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 236-237b 507.2b 4.7x10-9 b 1.6x10-4 e 7.48i 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 221-223c 507.2b 6.2x10-9 b 2.6x10-4 e 7.62i 

OCDF 258-260b 537b 7.1x10-7 e 2.3x10-4 e 7.99i 

2,3,7,8-TCDD 295a 421.2d 3.5-6.3x10-6 b 2.0x10-4 g 6.53k 

1,2,3,7,8-PeCDD - 464.7b 5.8x10-8 b 9.8x10-5 f 7.22i 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 273-275b 487.7b 5.1x10-9 b 4.4x10-6 h 7.63i 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 285a 487.7b 4.8x10-9 b 8.8x10-4 e 7.64i 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 243-244b 487.7b 6.5x10-9 b 6.3x10-4 e 7.61i 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 264-265b 507.2b 7.5x10-10 b 2.4x10-6 h 8.05i 

OCDD 331a 510b 2.5x10-10 b 4.0x10-7 h 8.45i 

(
a
Lide, 2003; 

b
Rodorf, 1989; 

c
Kuroki et al., 1984; 

d
Shroy, 1985; 

e
Grovers et Krop, 1998; 

f
Fiedler i 

Shramm 1990, 
g
Crummett et Stehl,1973;  

h
Friesen, 1985; 

i
Chen et al., 2001; 

j
Wang et Wong, 2003; 

k
Sangster, 1993) 

1.2.2. Fonts d’emissió 

La presència de dioxines en sepiolita de més de 5 milions d’anys (Abad et al., 

2002; Parera et al., 2008) i en  sediments de més de 8000 anys d’antiguitat (Hashimoto 

et al., 1990) demostra que aquests contaminants existien en el medi ambient de forma 

natural des de fa molt de temps. Les principals fonts naturals de dioxines al medi 

ambient són els incendis forestals i les erupcions volcàniques (Gullet et Touati, 2003), 
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però també s'ha demostrat que, en quantitats molt petites, es poden generar dioxines 

com a resultat de l’acció enzimàtica que transforma clorofenols en dioxines (Fiedler, 

2003).   

La major contribució en l’emissió de dioxines al medi ambient ve de fonts 

antropogèniques (Kulkarni et al., 2008) malgrat que les dioxines no han estat mai 

productes generats a la industria per a cap aplicació tècnica, tret de les merament 

analítiques. En canvi, aquests compostos són produïts de forma no intencionada com a 

subproductes en una gran varietat d’activitats industrials i processos de combustió 

(Fiedler, 2003).  

Les principals fonts antropogèniques de dioxines al medi ambient són els 

processos tèrmics aplicats a residus d’incineració (residus municipals, residus 

hospitalaris, residus perillosos, fangs de depuradores...), les plantes cimenteres, la 

industria metal·lúrgica, la crema de fusta, els vehicles dièsel, els cremadors de carbó, les 

centrals tèrmiques, les estufes domèstiques i alguns processos industrials com la 

producció i blanquejat del paper o la producció i recuperació de metalls (Fiedler et al., 

1996; Fiedler et al., 2007; Kulkarni et al., 2008). 

De tots ells, els que tenen un pes més important a nivell d’emissió de dioxines són 

els processos de combustió a gran escala com la incineració de residus, els processos de 

producció de metalls i les centrals tèrmiques (Abad et al., 2006). En els darrers anys 

s’han reduït de forma important les dioxines emeses en els processos de combustió 

industrials degut a l’aplicació de diferents sistemes de tractament de gasos de combustió 

(EC, 2006).  

En el darrer informe elaborat el 2013 per l’Agència Ambiental Europea (EEA) es 

detecta una disminució del 85% de les emissions de PCDD/Fs entre el 1990 i el 2011 en 

conjunt dels 27 països membre de la UE. Els estats membres que més PCDD/Fs van 

aportar el 2011 (amb una contribució superior al 10%) foren Polònia, Itàlia i El Regne 

Unit. Espanya va emetre el 2011 un 6,8% del total d’Europa i la seva reducció 

d’emissions des del 1990 va ser del 35% (EEA, 2013). 

Les reduccions més importants a nivell europeu en les emissions de dioxines entre 

el 1990 i el 2011 corresponen a la incineració de residus industrials (87,8%), la 

combustió en indústries i construcció/fabricació de ferro i acer (78,3%) i la combustió 

en indústries i construcció/fabricació d’altres (78,0%). La producció de ferro i acer van 
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ser les més importants en les emissions de PCDD/Fs essent el 46% del total de les 

emissions (EEA, 2013). 

1.3. Característiques dels PCBs 

1.3.1. Estructura química i propietats físico-químiques 

Els bifenils policlorats (PCBs) constitueixen una família de compostos orgànics 

formats per dos anells benzènics clorosubstituïts units amb un enllaç simple carboni-

carboni. Poden tenir diferents graus de cloració, entre 1 i 10 àtoms de clor en diferents 

posicions, donant lloc a 209 congèneres. Ballschmiter i Zell van establir una 

classificació per a identificar cadascun dels diferents congèneres que conformen els 

PCBs segons el número i la posició dels àtoms de clor, assignant-los un número de l’1 

al 209. Aquest sistema correlaciona les estructures dels congèneres per ordre ascendent 

d’àtoms de clor dins de cada seqüència (Ballschmiter et Zell, 1980). Aquest sistema va 

ser adoptat per la International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC, 2015). 

 L’enllaç simple que uneix els dos anells benzènics els permet rotar i per motius 

estèrics i d’energia interna sempre hi haurà una conformació preferent que dependrà del 

grau de cloració i de la posició dels àtoms de clor. L’estructura bàsica d’un bifenil 

policlorat s’il·lustra en la Figura 1.2. Les diferents posicions que poden substituïdes per 

àtoms de clor es denominen com a orto (2, 2´, 6 i 6´), meta (3, 3´, 5 i 5´) i para (4 i 4´) 

(PNUMA, 2004). Segons la posició dels àtoms de clor en l’anell bifenil, podem 

denominar-los com no-orto, mono-orto i orto bifenils. Aquesta classificació té la seva 

importància quan s’estudia el nivell de toxicitat ja que l’anell bifenil amb una estructura 

espacial més plana (no-orto substituïda) té més tendència a actuar com a disruptor 

endocrí amb un comportament similar a les dioxines. Els mono-orto (només en tenen un 

clor en la posició orto) son els que tenen una disposició espacial quasi plana de la 

molècula bifenil degut a que tenen substituïda una posició orto dels dos anella 

benzènics. Aquests dos grups, els no-orto (PCB-77, PCB-81, PCB-126 i PCB-169) i els 

mono-orto (PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-156, PCB-157, PCB-167 i 

PCB-189) conformen els anomenats “dioxin like PCBs” o PCBs similars a les dioxines 

(dl-PCBs), molt estudiats per la seva toxicitat. L’existència de més d’un clor en la 

posició orto genera impediments estèrics que obliguen a la molècula de bifenil a girar 
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buscant una situació espacial de major equilibri. Aquests PCBs els anomenarem “no 

dioxin like PCB” (NDL-PCBs) (PNUMA, 2004). 

En els anàlisis de mostres mediambientals s’utilitza una mescla de set congèneres 

(PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153 i PCB-180) que es troben 

en les mescles comercials més comuns i en mostres mediambientals com sòls, fangs i 

tot tipus de biota. Aquests 7 PCBs són els anomenats PCBs indicadors, ja que presenten 

una bona correlació amb la suma total de tots els congèneres, i per tant, la concentració 

total d’aquests 7 PCBs està relacionada amb la quantitat de PCBs totals existents en 

mostres mediambientals (Creaser et al., 1989). 

 

 
Figura 1.2. Estructura química dels PCBs  en funció de les posicions substituïdes per 

clor i de les aplicacions mediambientals. 

 

Les mescles comercials de PCBs solen ser de color groc clar o fosc i mostren un 

aspecte viscós mentre que els congèneres individuals són incolors, sovint cristal·lins 

(PNUMA, 2004). Els PCBs són lipofílics (propietat que augmenta amb el grau de 

cloració), posseeixen una alta capacitat calorífica i baixa conductància, són inerts en 
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contacte amb àcids i bases, poc explosius i resistents a la degradació tant tèrmica com 

biològica (Kakareka et Kukharhyk, 2005). Aquestes propietats els fan excel·lents per a 

diversos usos industrials, especialment en fluids dielèctrics en equips elèctrics com 

transformadors, interruptors, condensadors i termòstats, però també en altres aplicacions 

com adhesius, agents antipols, olis lubricants, additius de pintures, fluids hidràulics, 

piroretardants... (PNUMA, 2004).  

En la Taula 1.2 es mostren algunes de les propietats fisicoquímiques més 

destacables dels dl-PCBs com els punts de fusió, la pressió de vapor, la solubilitat en 

aigua i la constant octanol-aigua (Abramowitz et Yalkowsky, 1990; Lide, 2003;  

Burkhard et al., 1985; Brodsky et Ballschmiter, 1988; Kühne et al., 1995; Burkhard et 

al., 1984; Hutzinger et al., 1974; Murphy et al., 1987; Yeh et Hong, 2002; Sangster, 

1993).  

Taula 1.2. Propietats físico-químiques dels dl-PCBs  

Compost Punt de 

fusió (ºC) 

Pressió de 

vapor (Pa, a 

25ºC) 

Solubilitat en 

aigua (g/m3 a 

25ºC) 

Log 

Kow 

# Cl 

PCB#81 137a 1.65x10-3 c 0.0929c 6.53i 4 

PCB#77 180b 1.40x10-3 f 0.1750g 6.48i 4 

PCB#123 125a 9.90x10-4 c 0.0020d 6.50i 5 

PCB#118 106c 9.62x10-4 c 0.0134h 6.49i 5 

PCB#114 99c 5.58x10-3 c 0.0088d 6.47i 5 

PCB#105 103c 7.07x10-4 c 0.0052d 6.61i 5 

PCB#126 106c 2.74x10-4 c 0.0321c 6.56i 5 

PCB#167 135a 1.88x10-4 c 0.0128c 6.82i 6 

PCB#157 141a 1.39x10-4 c 0.0152c 6.73i 6 

PCB#169 201d 1.08x10-6 c 0.0009 d 7.01i 6 

PCB#156 127e 7.34x10-4 c 0.0010d 7.11j 6 

PCB#189 170c 1.44x10-4 c 0.0063c 7.15i 7 

(
a
Abramowitz et Yalkowsky, 1990;  

b
Lide, 2003;  

c
Burkhard et al., 1985;  

d
Brodsky et Ballschmiter, 1988;  

e
Kühne et al., 1995;  

f
Burkhard et al., 1984;  

g
Hutzinger et al., 1974;  

h
Murphy et al., 1987;  

i
Yeh et Hong 

2002;  
j
Sangster, 1993) 
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En general s’observa que pels dl-PCBs, els punts de fusió, juntament amb el 

coeficient octanol-aigua (Kow) augmenten al augmentar el grau de cloració mentre que 

la solubilitat en aigua i la pressió de vapor disminueixen.  

Els punts de fusió dels dl-PCBs (99-201ºC) són una mica inferiors als de les 

dioxines. Les pressions de vapor dels dl-PCBs (entre 1,08x10-6 i  5,58x10-3 Pa a 25ºC) 

són en canvi una mica superiors a les de les dioxines, indicant així que els dl-PCB són 

més volàtils. La solubilitat dels dl-PCBs en aigua és molt baixa (0,0009 – 0.175 g/m3 a 

25ºC), però lleugerament superior a la de les dioxines. Els valors dels coeficients de 

partició octanol-aigua dels dl-PCBs (Log KOW: 6,47 - 7,15) són elevats, indicant una 

major afinitat per retenir-se en les fases no polars com la matèria orgànica que en 

l’aigua. Malgrat que les dioxines tenen coeficients de partició lleugerament més alts, 

tots dos analits tenen Log KOW > 4,0, pel que se’ls considera amb un alt potencial 

d’adsorció en compostos no polars (Rogers, 1996). 

1.3.2. Fonts d’emissió 

Els PCBs, a diferència de les dioxines, van ser produïts de forma intencionada 

durant moltes dècades degut a les seves diferents aplicacions industrials. La seva 

comercialització en forma de mescles tècniques i no com a compostos químics 

individuals va iniciar la seva producció el 1927 a Estats Units i fou precisament aquest 

país el major productor de PCBs a nivell mundial fins a la seva prohibició al 1976. La 

marca Aroclor és el nom comercial de les mescles de PCBs utilitzat per la companyia 

Monsanto dels EEUU, responsable del 40% de la producció global.  

En la Taula 1.3 es poden veure els principals productors de PCBs, el període de 

producció i la quantitat produïda. Durant les dècades dels 70 i dels 80 es va prohibir la 

seva producció a la majoria dels països del món industrialitzat, l’Estat espanyol ho va 

fer el 1986.  

Malgrat la prohibició de la producció de PCBs, es continuen alliberant al medi 

ambient com a conseqüència de una gestió inadequada d’aquests productes, així com de 

fugues i abocaments de materials que contenen PCBs. Els usos dels PCBs a Espanya 

han estat molt variats, s’estima que a major quantitat es troba en l’actualitat en 

transformadors, condensadors i altres equips antics en funcionament que contenen fluids 

dielèctrics amb PCBs. El pla Nacional de descontaminació i eliminació de PCBs, 
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terfenils policlorats (PCTs) i aparells que els continguin (2001-2010) estima que a 

l’estat espanyol encara existeixen 210.000 tones d’olis contaminats (MMA, 2001). 

 

Taula 1.3. Producció total de PCBs (t) per fabricant des del començament de la seva 

producció fins al final de la mateixa (Breivik et al., 2007). 

Productor  País  Inici  Final Quantitat (t) 

Monsanto  EUA 1930 1977 641.246 

Bayer AG  Alemanya Oest 1930 1983 159.062 

Orgsteklo  Rússia 1939 1990 141.800 

Prodelec  França 1930 1984 134.654 

Monsanto  Regne Unit 1954 1977 66.542 

Kanegafuchi  Japó 1954 1972 56.326 

Orgsintez  Rússia 1972 1993 32.000 

Caffaro  Itàlia 1958 1983 31.092 

S.A. Cross  Espanya 1955 1984 29.012 

Chemko Txecoslovàquia 1959 1984 21.482 

Xi`an  Xina 1960 1979 8.000 

Mitsubishi  Japó 1969 1972 2.461 

Electrochemical co. Polònia 1966 1970 1.000 

Zaklady Azotowe Polònia 1974 1977 679 

Geneva Ind.  EUA 1971 1973 454 

Total  Global 1930 1993 1.325.810 

 

Els PCBs, a més a més de ser un producte industrial, es produeixen de manera no 

intencionada en diversos processos industrials com la fabricació de clorur de polivinil 

(PVC) i magnesi, la incineració de residus, la crema d’olis contaminats i altres residus 

clorats en forns de cimenteres, en incendis accidentals d’equips elèctrics en emissions 

de tràfic marí, crema de llantes i plantes de tractament d’aigües de drenatge, entre altres 

processos (Breivik et al., 2002).  

Si tenim en compte només els PCBs produïts de forma no intencionada, més de 

5.000 Kg són emesos anualment, 4000 Kg dels quals són emesos en forma d’emissions 

atmosfèriques. En la Figura 1.3 s’observen les principals fonts emissores de PCBs en 

l’atmosfera Europea (EC, 2006). Aquestes emissions estan dominades especialment pels 
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processos de generació d’energia (1500 Kg/any), el transport per carretera (1400 

Kg/any) i la industria metal·lúrgica, especialment la producció de ferro i acer (500 

Kg/any) (EC, 2006). 

 

Figura 1.3. Principals fonts emissores de PCBs a l’atmosfera a Europa (EC, 2006). 

 

1.4. Toxicitat de PCDD/Fs i PCBs 

Les dioxines són uns dels compostos orgànics més tòxics coneguts per l’ésser 

humà, amb efectes toxicològics a molt baixes concentracions (IARC, 1997). La dosi 

letal per a la meitat de la població (DL50) varia depenent del congènere i animal estudiat 

en diversos ordres de magnitud. El congènere més tòxic i al que se li han dedicat més 

estudis és la 2,3,7,8 tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD). Els valors de DL50 de TCDD 

en rates de laboratori, està entre 22 i 340 µg/Kg ( (EPA, 1999, Stahl et al., 1993). Els 

porcs de guinea són l’espècie estudiada més sensible a la toxicitat de la TCDD amb una 

DL50 entre 0,6 i 2,1 µg/Kg (Greig et al., 1973; Safe, 1986; Plüss et al., 1988; IARC, 

1997; EPA, 1999) i els hàmsters és l’espècie més resistent amb valors de DL50 entre 

1157 i 5051 µg/Kg (Safe, 1986; EPA, 1999). La LD50 per a humans no es coneix, però 

dels episodis d’enverinaments succeïts es pot dir que és superior a la dels porcs de 

guinea (Schecter et al., 2006). 
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La primera vegada que es va associar la TCDD amb malalties en humans fou a 

mitjans dels anys cinquanta (Kimming et Schultz, 1957). A partir d’aleshores s’han 

invertit esforços en estudiar els efectes toxicològics que produeix la TCDD (Greig et al., 

1973; Sorg et al., 2009). Alguns d’aquests  efectes toxicològics que la TCDD produeix 

són tals com: 

- Cloracnè (erupció cutània permanent semblant a l’acne dels barbs, quists i 

pústules) 

- Hiperqueratosis (engruiximent de l’estrat corni de la pell) 

- Lesions i disfuncions hepàtiques 

- Alteracions al sistema immunològic,  

- Alteració al sistema nerviós 

- Alteració al sistema endocrí 

- Teratogenicitat (produeix malformacions fetals) 

- Alteració de les funcions reproductives.  

 

L’enverinament del candidat a la presidència d’Ucraïna el 2004, Victor 

Yushchenko, va permetre estudiar els efectes que es deriven d’una exposició puntual 

molt elevada a TCDD, així com els processos de metabolització i eliminació del 

contaminant. El temps de vida mitja de la TCDD en essers humans està entre 5 i 10 

anys, depenent de la concentració a la que es trobi en els teixits, sent més baix com més 

elevada sigui la quantitat de contaminant (Sorg et al., 2009). Al voltant del 60% de la 

TCDD ingerida pel Victor Yushchenko va ser eliminada sense modificar i la resta en 

forma de metabòlits de la TCDD, eliminats principalment via femta (Sorg et al., 2009). 

El temps de vida mitja de les dioxines en l’esser humà varia segons la composició del 

cos, incrementant la persistència en els cossos amb més quantitat de greix (Emond et al., 

2005; Aylward et al., 2005) 

Els efectes dels PCBs sobre la salut dels humans i els animals són semblants als 

de les dioxines, actuant com a disruptors endocrins i alterant l’equilibri hormonal, 

afectant als sistemes reproductor, nerviós i immunològic, produint irritació de la pell i 

cloracnè i també poden produir diversos tipus de càncer (Brunner et al., 1996; Norback 

et Weltman, 1985; Safe, 1992). Diversos estudis han demostrat casos de càncer de fetge 

(Bertazzi et al., 1987), tant en humans com en animals, després d’haver estat exposats a 

PCBs, així com l’aparició de melanomes malignes (Sinks et al., 1992). 
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Els PCBs es van establir inicialment dins del grup 2A “Probablement cancerigen” 

segons la classificació establida pel Centre Internacional d’investigacions sobre el 

càncer (IARC) de la Organització Mundial de la Salut (WHO), però en la nova 

classificació publicada l’abril de 2013 considera als PCBs com a cancerígens per als 

éssers humans (grup 1). Els detalls d’aquest canvi es descriuran en el monogràfic de 

bifenils policlorats i bifenils polibromats (volum 107) que prepara la IARC i que estarà 

disponible pròximament, però ja apareixen classificats en el grup 1 en la llista 

actualitzada de classificació d’agents cancerígens (IARC, 2015). 

Per altra banda, les dioxines han estat sempre considerades en el grup 1 per 

l’IARC, des de la declaració el 1997 de la TCDD com a “agent carcinogènic en 

humans” (Grup 1) al demostrar que una exposició crònica a dioxines en animals de 

laboratori és capaç de provocar diverses simptomatologies pròpies del càncer (IARC, 

1997).  

Normalment, les PCDD/Fs i els PCBs , entre d'altres contaminants, són agonistes 

del AhR i per tant, comparteixen mecanismes d'acció toxicològica, de manera que els 

possibles efectes no poden ser atribuïts a una única família de contaminants ja que es 

poden produir efectes sinèrgics entre ells (Van den Berg et al., 2006). 

1.4.1. Mecanisme d’acció 

El receptor d’hidrocarbur d’aril (AhR: arylhydrocarbon receptor) és un factor de 

transcripció que pertany a la família de les proteïnes citosòliques i que és present en els 

teixits de la majoria dels animals vertebrats. En absència del lligand, l’AhR es troba 

ubicat al citoplasma, incapaç d’entrar al nucli ni d’interaccionar amb ell, però quan 

s’uneix al lligand passa a la seva forma activa (Fernández-Salguero et al., 1996). 

L’AhR és un receptor que s’uneix a una gran varietat de compostos lipofilics, en 

particular a aquells que contenen com a mínim un anell aromàtic (Abel et Harmann-

Stemmann, 2010). Dels diferents lligands que es poden unir a l’AhR, alguns són 

d’origen natural, sintetitzats per microbis, plantes, animals o endògens del cos humà 

com polifenols, alcaloides i derivats de l’indol i altres són compostos químics de 

caràcter antropogènic que abasten contaminants aromàtics ambientals i alguns 

farmacèutics. Les dioxines formen part d’aquest segon grup de contaminants 
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antropogènics, sent la TCDD un dels lligands que més bé s’uneix a l’AhR (Okey et al., 

1994; Mimura et Fujii-Kuriyama, 2003). 

Una de les principals funcions de l’AhR en els organismes és pal·liar els efectes 

tòxics de diversos contaminants naturals com el benzè, altres hidrocarburs aromàtics i 

compostos organoclorats unint-se a ells i formant el complex receptor-contaminant. En 

la Figura 1.4 podem observar el mecanisme que es produeix en les cèl·lules entre el 

contaminant i l’AhR (Abel et Harmann-Stemmann, 2010). El complex-receptor-

contaminant es mou cap a l’ADN que hi ha a l’interior del nucli de la cèl·lula i activa 

els gens encarregats de produir enzims de la família coneguda com a citocrom P-450 

que trenquen les molècules no desitjades (Mimura et Fujii-Kuriyama, 2003). Un 

d’aquests enzims és la hidroxilasa d’hidrocarbur d’aril (AHH: 

arylhydrocarbonhydroxilase), que catalitza una reacció química que inicia el trencament 

del benzè i molècules similars. 

Una vegada degradat, la 

producció de l’enzim s’atura i la 

molècula ja no està en el receptor 

Ah per donar el senyal. Així 

doncs, el receptor Ah juga un 

paper important en la 

desintoxicació dels organismes, 

però no en el cas de les dioxines 

(Nebert et al., 2004).  

Figura 1.4. Esquema del mecanisme d’acció dels PCBs proposat per Safe el 1984 

(imatge extreta de Qaubg6jmr, 2015) 

 

A diferència d’altres lligands, les dioxines no només s’uneixen molt bé al receptor 

Ah sinó que a més a més els enzims hidrolítics produïts no trenquen les dioxines de 

forma apreciable. Així que el receptor segueix fermament unit al lligand i persisteix la 

producció continuada de P-450, que malgrat que no trenqui les dioxines si que ho farà 

amb altres químics, incloent hormones i altres compostos. En molts casos aquests 

intermedis són mutàgens i és això el que converteix a les dioxines en cancerígenes, el 

seu paper com a promotors del càncer (Silbergeld et Gasiewiez, 1989). 
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1.4.2. Equivalent Tòxic Total (TEQ) 

La toxicitat de les dioxines i furans no és la mateixa per als diferents 210 

congèneres existents, ja que aquesta varia depenent del grau de cloració i de la posició 

dels àtoms de clor existents a la molècula. Dels estudis toxicològics de dioxines 

realitzats amb animals i també dels estudis realitzats arrel d’accidents succeïts que han 

exposat població humana als efectes de dioxines s’ha demostrat que els únics 

congèneres que presenten toxicitat són els que es troben clorats en les posicions 2,3,7,8, 

reduint així la llista de compostos d’interès, tant des del punt de vist toxicològic com 

ambiental, a només 17 compostos. La resta de congèneres (no tòxics) són metabolitzats 

ràpidament i excretats via orina o femta en peixos, aus i mamífers (Van den Berg, 1998; 

Safe, 1986; Safe, 1990). 

Els compostos que es troben clorats en les posicions 2,3,7,8 presenten de forma 

qualitativa un mecanisme d’acció idèntic encara que la toxicitat pot variar d’uns 

compostos a altres depenent del grau de cloració. Segons els estudis realitzats, la 

toxicitat augmenta al disminuir el grau de cloració, sent la TCDD la més tòxica de totes 

(Van den Berg et al., 1998). 

Les dioxines es troben al medi ambient com a mescles de diferents congèneres i la 

seva toxicitat individual pot variar de l’ordre de mil vegades entre els diferents 

compostos. És per aquest motiu, i per tal d’avaluar els riscos produïts per l’exposició 

d’aquestes substàncies, que es van definir a la dècada dels anys 80 els conceptes 

d’equivalent tòxic (TEQ) i factor d’equivalència tòxic (TEF), establint un criteri que 

proporciona un sistema relativament senzill d’estimar la toxicitat global de les dioxines. 

El congènere més tòxic és la TCDD, a la qual se li assigna un factor d’equivalència 

tòxica igual a la unitat i a la resta dels 17 congèneres tòxics se’ls assigna un factor 

d’equivalència tòxica relatiu a la TCDD.  

Amb l’objectiu d’unificar els criteris d’assignació de TEFs, l’abril de 1988 es va 

adoptar a nivell internacional un conjunt de TEFs comuns, els I-TEF (International 

Toxic Equivalent Factor: Factor d’equivalència tòxica internacional) (Taula 1.4) que 

foren aprovats pel subcomitè d’Intercanvi d’informació sobre dioxines de la OTAN 

(NATO/CCMS, 1988a,b). 
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Taula 1.4 Factors d’equivalència tòxica internacional I-TEF adoptats el 1988. 

Furans I-TEF Dioxines I-TEF 

2,3,7,8-TCDF                 0.1 2,3,7,8-TCDD                 1 

1,2,3,7,8-PeCDF              0.05 1,2,3,7,8-PeCDD              0.5 

2,3,4,7,8-PeCDF              0.5 1,2,3,4,7,8-HxCDD            0.1 

1,2,3,4,7,8-HxCDF            0.1 1,2,3,6,7,8-HxCDD            0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF            0.1 1,2,3,7,8,9-HxCDD            0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF            0.1 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          0.01 

1,2,3,7,8,9-HxCDF            0.1 OCDD                         0.001 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          0.01   

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF          0.01 

OCDF                         0.001 

El 1997, un grup d’experts de la WHO es va reunir a Estocolm amb l’objectiu 

d’establir uns valors de TEF consensuats avaluant la informació toxicològica disponible 

fins al moment de dioxines i furans (Van den Berg et al., 1998). Els WHO-TEFs 

suggerits per la WHO es mostren en la Taula 1.5, així com l’actualització dels mateixos 

realitzada el 2005 (Van den Berg et al., 2006). Aquest organisme també defineix uns 

WHO-TEF diferents per a peixos i uns altres diferents per a ocells, després de la 

realització d’estudis de toxicitat en varies espècies. 

Una vegada consensuats els factors d’equivalència tòxica dels diferents 

congèneres de dioxines, ja es podia calcular l’equivalent tòxic total (TEQ “Toxic 

Equivalent Quantitated”) que és el resultat de multiplicar la concentració de cada 

congènere pel seu TEF.  

= · + ·  

D’aquesta manera la toxicitat d’una mescla de PCDD/Fs s’expressa com la suma 

dels TEQs obtinguts per a cadascun dels 17 isòmers tòxics, obtenint-ne així un únic 

valor que permet que una mescla de substàncies pugui ser avaluada com si tan sols hi 

hagués la TCDD. 
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La utilització dels TEFs internacionals s’acostuma a fer en l’anàlisi de mostres 

abiòtiques com emissions, immissions, sòls, fangs, etc., mentre que els TEFs de la 

WHO s’utilitzen generalment per a mostres biològiques o relacionades amb el consum 

humà o animal (aliments, aigua potable, pinsos, etc.).  

Taula 1.5. Factors d’equivalència tòxica de PCDD/F consensuats per la WHO el 1997 i 

revisats el 2005. 

  WHO-TEF 1998 WHO-TEF 2005 

2,3,7,8-TCDF                 0.1 0.1 

1,2,3,7,8-PeCDF              0.05 0.03 

2,3,4,7,8-PeCDF              0.5 0.3 

1,2,3,4,7,8-HxCDF            0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDF            0.1 0.1 

2,3,4,6,7,8-HxCDF            0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDF            0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF          0.01 0.01 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF          0.01 0.01 

OCDF                         0.0001 0.0003 

2,3,7,8-TCDD                 1 1 

1,2,3,7,8-PeCDD              1 1 

1,2,3,4,7,8-HxCDD            0.1 0.1 

1,2,3,6,7,8-HxCDD            0.1 0.1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD            0.1 0.1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD          0.01 0.01 

OCDD                         0.0001 0.0003 

 

El grau de toxicitat dels PCBs varia molt depenent del grup estructural al que 

pertanyen, sent els no orto substituïts els més tòxics i on la variació de toxicitat entre 
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ells és més gran. Els mono-orto substituïts tenen graus de toxicitat inferiors i més 

uniformes. 

La similitud estructural dels PCBs no orto (coplanars) amb les dioxines els 

confereix unes propietats toxicològiques i uns mecanismes d’acció similars. Així com 

les dioxines, els PCBs també tenen assignats uns factors d’equivalència tòxica, 

reconeguts internacionalment, definint la toxicitat dels diferents congèneres en base a la 

TCDD, la dioxina més tòxica. En la Taula 1.6 es mostren els WHO-TEQ corresponents 

als dl-PCBs, considerats aplicables per a humans i altres mamífers. En la literatura 

podem trobar altres autors que fan servir altres TEF específics per a la matriu objecte 

d’estudi. Així com per a les dioxines, existeixen uns WHO-TEF específics per a peixos 

i per a ocells definits per la WHO (Van den Berg et al., 1998). Malgrat que els factors 

de toxicitat dels dl-PCBs són menors que els de les dioxines, són també compostos 

d’interès ja que es troben en molta més concentració que aquestes (Schecter et al., 

2006). 

Taula 1.6. Factors d’equivalència tòxics per a PCBs consensuats per la WHO el 1997 i 

revisats el 2005. 

 

 WHO-TEF 

1998 

WHO-TEF 

2005 

P
C

B
s 

n
o

 o
rt

o
 PCB#81 0.0001 0.0003 

PCB#77 0.0001 0.0001 

PCB#126 0.1 0.1 

PCB#169 0.01 0.03 

P
C

B
s 

m
o

n
o
-o

rt
o
 

PCB#105 0.0001 0.00003 

PCB#114 0.0005 0.00003 

PCB#118 0.0001 0.00003 

PCB#123 0.0001 0.00003 

PCB#156 0.0005 0.00003 

PCB#157 0.0005 0.00003 

PCB#167 0.00001 0.00003 

PCB#189 0.0001 0.00003 

 

Alguns estudis recents de toxicitat de compostos similars a les dioxines en 

humans i rosegadors donen valors de TEF diferents per a alguns congèneres. Larsson et 
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al. donen valors de factors de toxicitat pel 2,3,4,7,8-pentaclorodibenzofurà, 

l’1,2,3,4,7,8-hexaclorodibenzofurà, la 1,2,3,4,6,7,8-heptaclorodibenzo-p-dioxina i 

l’1,2,3,4,7,8,9-heptaclorodibenzofurà deu vegades superiors als valors WHO-TEF i 

d’un ordre de magnitud més pel 1,2,3,7,8-pentaclorodibenzofurà (Larsson et al., 2014). 

El PCB-126 en canvi, consideren que està sobre estimat i el seu factor de toxicitat és 30 

vegades inferior al donat als WHO-TEF (Larsson et al., 2014). 

 

1.5. Metodologia per a l’anàlisi de PCDD/Fs i dl-PCBs 

L’anàlisi de dioxines i dl-PCBs és complex i laboriós degut a la baixa 

concentració en la que es troben aquests compostos en el medi ambient (de l’ordre dels 

ng/kg o pg/kg), a la presència de substàncies interferents (generalment en 

concentracions molt més elevades que els analits estudiats) i a la varietat i 

característiques de les matrius que poden produir un impacte negatiu en l’anàlisi. 

Els primers mètodes analítics que es van publicar per a l’anàlisi de dioxines van 

ser als anys 70 i el seu objectiu era la identificació d’aquests compostos en productes 

industrials (Vos et al., 1970; Buser et al., 1976) i en cendres volants provinents 

d’incineradora (Olie et al., 1977). Aquests primers anàlisis van ser realitzats amb la 

instrumentació del moment, l’acoblament de la cromatografia de gasos amb columnes 

empaquetades a l’espectrometria de masses de baixa resolució, que no els permetia una 

gran eficàcia en la separació cromatogràfica ni la determinació en matrius amb un baix 

contingut d’aquests compostos. 

El creixent interès d’aquestes substàncies i del seu control ambiental va comportar 

un gran nombre d’estudis en els diversos camps de les dioxines que va permetre 

millores en la instrumentació, el desenvolupament de nous mètodes analítics i 

d’instruments legals per al control mediambiental i la reducció de les emissions 

(Normatives i regulacions).  

 

Els mètodes internacionalment reconeguts per a l’anàlisi de dioxines i dl-PCBs 

són la EPA1613 i la EPA1668 d’Estats Units i la norma Europea EN1948. La principal 

diferència entre ells radica en els analits i les matrius per a les quals es descriuen les 

metodologies. Mentre la EPA1613 i la EPA1668 descriuen els procediments analítics 

per a l’anàlisi de dioxines i PCBs, respectivament, en mostres ambientals sòlides i 
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teixits, la EN1948 es centra en l’anàlisi de dioxines i dl-PCBs en emissions gasoses 

(EPA Method 1613, 1994; EPA Method 1668, 2008; EN1948, 2006).  

Tot i això, les tres metodologies segueixen els mateixos criteris i requisits 

analítics bàsics per a l’anàlisi de dioxines: 

- Alta sensibilitat i baixos límits de detecció. 

o És necessari ser capaços de detectar les dioxines a nivells molt baixos, 

(pg/g o fg/m3) degut a la seva toxicitat en un interval de 

concentracions similar. 

- Alta selectivitat. 

o El mètode ha de permetre diferenciar perfectament entre els anàlits 

d’interès les interferències presents a les mostres que sovint presenten 

nivells de concentració diversos ordres de magnitud superiors. 

- Alta especificitat. 

o Caldrà diferenciar entre els diferents congèneres de dioxines, inclosos 

els compostos que presenten un mateix nombre d’àtoms de clor, però 

diferents posicions d’aquests dins la molècula. 

- Alta precisió i exactitud. 

o Els límits i barreres legals i de perillositat d’aquestes substàncies ens 

obliga a determinar de forma molt precisa i molt exacte el seu valor de 

concentració en les diferents mostres analitzades. 

 

Per tal de complir amb tots els requisits mencionats és imprescindible l’ús d’una 

instrumentació adequada. La cromatografia de gasos d’alta resolució acoblada a 

l’espectrometria de masses d’alta resolució (HRGC-HRMS) s’ha utilitzat en els darrers 

anys com a únic mètode de confirmació en el control del compliment dels màxims 

nivells de dioxines i dl-PCBs establerts per a aliments i alimentació animal (CE 

152/2009).  

El progrés i l'evolució tècnica han demostrat que també la cromatografia de gasos 

acoblada a espectrometria de masses en tàndem (GC-MS/MS) obté uns resultats 

analítics prou bons per a la determinació de dioxines. Amb la recent entrada en vigor 

dels reglaments (UE) nº 589/2014 i nº 709/2014, la GC-MS/MS es pot utilitzar com a 

mètode de confirmació per a la comprovació del compliment dels nivells màxims a més 

a més de la HRGC-HRMS que segueix sent vàlida. Els criteris específics per a 



 
Capítol 1: Introducció 

 

39 
 

l'aplicació de la GC-MS/MS es defineixen en el reglament (UE 589/2014, UE 

709/2014). 

En la Figura 1.5 es mostra l’esquema analític general de les dioxines i dl-PCBs. 

En la primera etapa del procediment es pretén extreure de la mostra tots els anàlits 

d’interès continguts en ella, arrossegant-los cap a un altre medi en el que s’hi trobin bé 

com és en algun dissolvent orgànic.  

 

Figura 1.5. Principals etapes de l’esquema analític de les dioxines i dl-PCBs. 

 

Per tal de poder avaluar les pèrdues que puguin haver del nostre anàlit d’interès a 

través de les diferents etapes del procediment analític i de poder quantificar els natius 

continguts en la mostra mitjançant el mètode de la dilució isotòpica, abans de començar 

l’extracció es realitza l’etapa de fortificació. En aquesta, s’afegeix a la mostra una 

quantitat coneguda de patró marcat isotòpicament amb 13C i es deixa reposar per tal que 

el patró pugui interaccionar amb la matriu i es comporti de forma similar als natius 

continguts en la mostra.  

Les mostres que requereixen un pretractament (triturar, homogeneïtzar, 

liofilitzar...) el reben abans de iniciar l’extracció. Aquesta es pot fer mitjançant la 
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instrumentació clàssica (Soxhlet) o bé equips automatitzats. En ambdós casos els anàlits 

seran extrets de la matriu mitjançant un dissolvent adequat per a cada cas. 

L’extracte que obtenim de l’etapa d’extracció conté moltes substàncies 

interferents que han estat co-extretes juntament amb els nostres analits d’interès. Així 

doncs, és molt important i necessari realitzar una purificació i fraccionament prèvis per 

tal d’aïllar les dioxines i els dl-PCBs de la resta de compostos extrets. Aquests 

procediments es basen en la cromatografia d’adsorció sòlid-líquid en columnes obertes 

utilitzant diferents tipus d’adsorbents com la sílice, l’alúmina, el florisil i el carbó. 

Existeixen mètodes de purificació i fraccionament automatitzats i manuals (EPA1613, 

1994; EN1948:2006) 

Finalment, l’extracte és analitzat mitjançant la instrumentació adequada, ja sigui 

amb l’espectrometria de masses d’alta resolució (EPA Method 1613; EPA Method 

1668; EN1948) com la cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses en 

tàndem (UE 589/2014, UE 709/2014). 

 

1.6. Distribució global de COP 

1.6.1. Destí ambiental dels COP 

Els contaminants orgànics persistents es troben àmpliament distribuïts en els 

diferents compartiments ambientals i per tot el globus terrestre. Les seves propietats 

físico-químiques els permeten moure’s fàcilment d’un compartiment a un altre segons 

diferents processos i la seva gran persistència i resistència a la degradació els conferiran 

el temps suficient per arribar i emmagatzemar-se als racons més remots i inhòspits del 

planeta. Les seves propietats físico-químiques seran les que determinaran a on tendiran 

a acumular-se i amb quina intensitat.  

Unes de les propietats dels COP que marcaran més el destí ambiental són la seva 

volatilitat, fent que es trobin a l’atmosfera o en un altre compartiment, i el seu marcat 

caràcter hidrofòbic i lipofílic, fent que tendeixin a acumular-se en la matèria orgànica. 

Aquesta propietat els farà perfectes per a la bioacumulació en els organismes vius i la 

conseqüent biomagnificació en la cadena tròfica (Beyer et Biziuk, 2009). 
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1.6.1.1. Volatilització 

Alguns COP, especialment els més lleugers, són susceptibles a volatilitzar-se. La 

volatilització de PCBs des de prims films sobre sorra i sòl va ser ja descrita als anys 70 

(Haque et al., 1974). La calor, el flux d’aire, l’elevat contingut d’aigua i l’enriquiment 

amb els congèneres de PCBs orto substituïts de baixa cloració són factors que 

afavoreixen la volatilització de PCBs (Chiarenzelli et al., 1996). Les dioxines i els dl-

PCBs són considerats compostos semi-volàtils i el seu pes molecular influeix en el grau 

de volatilització del congènere. D’aquesta manera, els compostos més lleugers tendiran 

a trobar-se més en fase gas que els més pesats. 

Cal tenir en compte també que les volatilitzacions seran emissions secundàries 

(per exemple al mig de l’oceà) i aniran adquirint major importància a mesura que 

disminueixin les emissions primàries (emissions de zones industrialitzades) (Breivik et 

al., 2007). 

1.6.1.2. Adsorció a la matèria orgànica 

El comportament mediambiental dels compostos orgànics hidrofòbics en aigua 

està definit per la partició entre la fase dissolta i l’adsorbida. Aquesta partició vindrà 

determinada per les propietats del compost en qüestió com són la solubilitat en aigua i el 

coeficient de partició octanol-aigua (Kow) (Beyer et Biziuk, 2009). Les dioxines i els dl-

PCBs són compostos amb elevats Kow (LogKow entre 6,23 i 8,45), per tant, tendeixen a 

trobar-se adsorbits a la matèria orgànica en els diferents compartiments ambientals, 

especialment en l’aquàtic degut a la seva, també elevada, hidrofobicitat. Aquesta 

propietat serà molt important en els estudis de compartimentació de COP. 

1.6.1.3. Bioacumulació, bioconcentració i biomagnificació 

Els contaminants orgànics persistents tenen, com ja hem vist, gran afinitat per 

associar-se amb els components lipídics, sent els essers vius un destí especialment 

adequat.  

La capacitat que tenen alguns compostos químics per concentrar-se en teixits 

d’alguns organismes vius degut a la seva major afinitat per l’organisme que pel medi 

aquàtic s’anomena bioconcentració. L’entrada a l’organisme es pot donar via 

respiratòria o dèrmica. La Figura 1.6 il·lustra simplificadament la bioconcentració per a 
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un organisme aquàtic. L’aigua que rodeja l’organisme intercanvia la substància química 

d’estudi amb l’organisme. Si aquest no conté la substància química i l’aigua que 

l’envolta si, aleshores la transferència neta de la substància serà cap a l’organisme; si 

l’aigua no conté cap substància química i l’organisme si, aleshores la transferència neta 

serà a l’inrevés. Les velocitats de transferència cap a o des de un organisme s’igualaran i 

les concentracions a l’aigua i a l’organisme arribaran a un estat estacionari (d’equilibri). 

La raó de la concentració de la substància química a l’estat estacionari en un organisme 

(Co) a la de l’aigua (Cw) és el factor de bioconcentració (BCF). Els BCFs més elevats 

corresponen a compostos més hidrofòbics. El conveni d’Estocolm sobre COPs estableix 

que un compost ha de tenir un BCF superior a 500 o bé un LogKow superior a 5 (és el 

cas de PCDD/Fs i dl-PCBs) per a estar inclòs en la llista de COPs (PNUMA, 2004).  

 

 

Figura 1.6. Esquema dels processos de bioconcentració, bioacumulació i 

biomagnificació de contaminants en els organismes aquàtics. 

 

El concepte de bioacumulació és el mateix que el de la bioconcentració, 

l’augment progressiu de la quantitat de compostos químics acumulada als organismes, 

però a part de l’entrada via respiratòria o dèrmica s’inclou l’entrada via ingestió, a 

través de la dieta. La bioacumulació ocorre en un mateix nivell tròfic. La Figura 1.6 

presenta un esquema del procés de bioacumulació, incloent bioconcentració i qualsevol 

acumulació agregada a l’organisme per la ingesta d’aliments que contenen la substància. 

El factor de bioacumulació (BAF) es calcula com la raó entre la concentració dins de 

l’organisme i la concentració en el medi que l’envolta. Estudis de camp i en laboratori i 

models han demostrat que el BCF i el BAF són aproximadament iguals (menys d’un 5% 

de diferència) per a substàncies amb valors de Kow menor que 5. Igual que en la 

bioconcentració, el Conveni d’Estocolm estableix que un compost ha de tenir un BAF 

superior a 5000 o un LogKow superior a 5 per a estar inclòs en el conveni (PNUMA, 

2004). 
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La biomagnificació és la tendència d’alguns compostos a acumular-se a través de 

la dieta al llarg de la cadena tròfica, exhibint concentracions successivament més 

elevades a mesura que augmenta el nivell tròfic (Figura 1.6). Esperarem trobar 

concentracions més elevades en animals predadors (p.e. aus de presa, foques i balenes) 

que en organismes menors en la cadena alimentaria (p.e. peixos) (PNUMA, 2004). 

Degut a l’elevada posició que ocupen els humans en la cadena tròfica són 

particularment vulnerables a els efectes adversos que puguin tenir aquests compostos 

que es biomagnifiquen en la salut humana (Bierman, 1990). Els PCBs es 

biomagnifiquen a través de la cadena tròfica (Burreau et al., 2006). Hi ha diversos 

factors que controlen l’entrada i l’eliminació d’un compost després de consumir un 

aliment contaminat. Aquests inclouen factors específics del compost (solubilitat, Kow, 

pes molecular, volum i ratis de difusió entre l’intestí de l’organisme, la sang i 

l’acumulació de lípids) així com factors específics de l’organisme (taxa d’alimentació, 

preferències de la dieta, rati d’assimilació al intestí, de metabolisme químic i de 

creixement de l’organisme (Gobas et al., 1999). Així com per a la bioconcentració i la 

bioacumulació, també existeix un factor de biomagnificació (BMF) que es pot definir 

com el rati entre la concentració del compost a l’organisme (Co) i la concentració del 

compost en l’organisme de la dieta (Cf) (Beyer et Biziuk, 2009). 

 

1.6.2. Processos de transport de COP 

1.6.2.1. Transport atmosfèric de llarga distància 

L’atmosfera és la via principal per a la distribució dels COP en tot el globus 

terrestre, essent el medi responsable del seu transport. Les emissions primer i el 

transport atmosfèric de llarga distància (long-range atmospheric transport: LRAT) 

després, són els mecanismes més importants de distribució a gran escala de dioxines i 

PCBs al medi ambient global. (Wania et Mackay, 1996; Jones et Voogt, 1999; 

Scheringer et al., 2004) 

La persistència i el transport atmosfèric de llarga distància són dues propietats 

essencials que defineixen els COP. Els contaminants emesos en les regions que actuen 

com a font, ja sigui a través d’emissions primàries o bé secundàries, han de ser 
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suficientment persistents per a ser transportats a través de l’atmosfera fins a zones 

remotes. 

Alguns estudis recents que han utilitzat captadors passius (passive samplers: PAS) 

han estat molt útils en la comprensió de la distribució espacial i temporal dels COP 

posant de relleu la seva distribució global (Meijer et al., 2003; Jaward et al., 2004; Gioia 

et al., 2006; Harner et al., 2006). 

 

1.6.2.2. Condensació i fraccionament global 

S’han trobat dioxines i PCBs en àrees prístines, en àrees allunyades de tota font 

de producció i tan verges com són les regions àrtiques i antàrtiques (Iwata et al., 1993; 

MacDonald et al., 2002; Beyer et al., 2000; Hung et al., 2002; Lohmann et al., 2007; 

Galbán-Malagón et al., 2012; Gioia et al., 2013). La comunitat científica ha explicat 

aquest comportament amb la hipòtesis del “Fraccionament Global”. Tant les dioxines 

com els dl-PCBs són COP semi-volàtils, així que tenen tendència a volatilitzar-se en 

ambients amb temperatures elevades i a depositar-se quan aquestes temperatures 

disminueixen. Wania i Mackay van proposar la hipòtesis de que els COP podien migrar 

de les regions més càlides i fraccionar-se en gradients latitudinals i altitudinals durant el 

transport atmosfèric de llarga distància en una escala regional i global (Wania, 1993). 

Aquesta idea de “destil·lació global” engloba els conceptes de “condensació global” (els 

compostos es troben en majors concentracions en ambients freds), de “fraccionament 

global” (les barreges dels compostos canvien amb la distància recorreguda) o de efecte 

“grasshopper” (els COP poden migrar cap a altes latituds en una sèrie de salts 

relativament curts) (Jurado et Dachs, 2008) (Figura 1.7). 

El grau de fraccionament dependrà de les propietats físico-químiques del 

compost, especialment de la pressió de vapor (Pv) que descriu la tendència per a líquids 

i sòlids a volatilitzar-se, i el coeficient de partició octanol-aire (KOA) que expressa la 

partició d’un compost químic entre l’aire i la matèria orgànica (assumint que l’octanol 

és un bon substitut de la matèria orgànica). D’aquesta manera, els congèneres de 

dioxines i PCBs més volàtils (com són els compostos de menor grau de cloració) seran 

transportats i condensaran a regions més fredes que els menys volàtils. 

Altres factors a part de la temperatura influeixen en la distribució a escala global 

de les dioxines i PCBs com poden ser la proximitat a les fonts, propietats de l’entorn 
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receptor (p.e. el contingut de matèria orgànica que conté, fracció particulada i propietats 

del cos d’aigua, ratis de reacció atmosfèrica, etc.), l’enfonsament de partícules en la 

columna d’aigua, la deposició seca i humida, processos de degradació i les diferents 

variables biogeoquímiques que tenen lloc en els oceans. 

Encara existeixen incerteses per determinar si els dipòsits ambientals de COP 

actuen com a fonts o com a punts d’eliminació i també per determinar si els nivells de 

dioxines i PCBs al medi ambient estan controlats per les fonts primàries o bé les 

secundàries (Meijer et al., 2003; Jaward et al., 2004).  

 

Figura 1.7. Representació dels diferents processos de migració global de COP 

 

1.6.3. Importància dels oceans en la distribució global de COP  

Els oceans juguen un paper important en el transport, destí i magatzem dels COP 

a escala regional i global (Wania et Mackay, 1993; Dachs et al., 2002). Malgrat que les 

concentracions de COP trobades en l’oceà obert són inferiors a les que s’observen a les 

zones costeres (Iwata et al., 1993), la gran superfície que ocupen els oceans en el 

planeta i el gran volum d’aigua que representen implica que contenen una important 

part dels COP del món. 
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Existeix un ampli nombre de variables biogeoquímiques, no considerades 

tradicionalment, com la biomassa de fitoplàncton, l’extensió de la profunditat de la capa 

de mescla oceànica (mixed layer depth: MLD), diferències temporals i espacials en les 

concentracions d’aerosol, l’estratificació oceànica i el coeficient de difusió turbulenta, 

que poden jugar un paper important en el destí dels COP en els oceans. 

A més, el cicle aire – deposició – aigua – fitoplàncton – transferència xarxa tròfica 

– exposició de la fauna/humans participa d’una manera significativa en la 

bioacumulació d’aquests contaminants.  

Diversos estudis que incloïen la modelització han demostrat que la matèria 

orgànica en un ecosistema terrestre (com superfícies de boscos) tenen una gran 

influencia en les dinàmiques i inventaris de COP (Eisenberg et al., 1998; Wania, 2003). 

En aquest escenari pren sentit que les zones d’alta productivitat oceànica també tinguin 

una gran influència en les dinàmiques i l’inventari dels contaminants orgànics 

persistents. Jurado et al. van mostrar com la temperatura, la biomassa de fitoplàncton i 

la profunditat de la capa de mescla podien influir en la capacitat dipositària dels oceans 

(Jurado et al., 2004). La sedimentació de les partícules, les reaccions i el metabolisme 

també haurien de ser considerats.  

En la columna d’aigua, dioxines i PCBs es poden trobar dissolts o adsorbits a 

col·loides o partícules. La hidrodinàmica de les masses d’aigua, com la turbulència i les 

corrents marines, tenen influència en la distribució espacial de dioxines i PCBs en 

l’oceà (Jurado et al., 2007). Les dioxines i PCBs dissolts en l’aigua poden volatilitzar-se 

cap a l’atmosfera, poden adsorbir-se a partícules i organismes com el plàncton i poden 

ser moure’s de les aigües superficials oceàniques cap a les profunditats mitjançant les 

migracions verticals del zooplàncton o la sedimentació de partícules.  

Existeix un altre procés que també juga un paper molt important en la eliminació 

de les dioxines i PCBs de la columna d’aigua, és la coneguda bomba biològica. La 

bomba biològica és el nom amb que es coneix un procés en el qual els productors 

primaris (fitoplàncton) fixen el diòxid de carboni, i una fracció de la nova matèria 

orgànica produïda s’exporta cap al fons oceànic per la sedimentació de les partícules 

(Sarmieno et al., 2010). En el context dels COP, la bomba biològica s’utilitza per 

anomenar el transport dels contaminants de l’aire al fons oceànic. Aquest procés 

adquireix una major importància en els COP que tenen més afinitat per la matèria 
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orgànica i són menys volàtils ja que tendiran a acumular-se en el plàncton oceànic, 

quedant “atrapats” en ell. Una part d’aquest entrarà a formar part de la cadena 

alimentària, però una part molt important sedimentarà a l’oceà profund, “eliminant” del 

cicle aquell contaminant adherit al plàncton. La bomba biològica disminueix les 

concentracions de COP dissolts a l’aigua, afavorint el flux aire-aigua dels contaminants 

i redueix de forma considerable els temps de residència a l’atmosfera dels compostos 

més hidrofòbics eliminant-los de l’aire (Jurado et Dachs, 2008; Dachs et al., 2002). 

Estudis realitzats en les regions productives de l’oceà Àrtic demostren que la bomba 

biològica redueix i minimitza el transport de PCBs a l’Àrtic durant l’estiu, estació amb 

major producció primària (Galbán-Malagón et al., 2012). 

La constant de la llei de Henry (CLH) és el rati entre la pressió de vapor d’un 

compost en un líquid saturat i la seva solubilitat en aigua. Els compostos amb valors de 

KOW més elevats i CLH més baixes, tendiran a estar adherides a les partícules en 

l’aigua, mentre que les de KOW més baixes i CLH més altes tendiran a volatilitzar-se cap 

a l’atmosfera. Així doncs, depenent de les propietats del compost, l’oceà pot actuar com 

a font o com a magatzem de COP. 

En la Figura 1.8 podem veure l’esquema de la compartimentació dels COP en un 

entorn atmosfera-oceà. A l’atmosfera tindrem els contaminants o bé en fase gas o bé en 

fase particulada, adherits a petites partícules, que anomenem aerosols.  

A l’atmosfera oceànica, la partició entre les fases gas i aerosol de dioxines i PCBs 

pot ser eliminada mitjançant 4 mecanismes:  

- Deposició seca de partícules: Els aerosols es dipositen per la pròpia gravetat  

sobre la superfície oceànica entrant al medi aquàtic. 

- Intercanvi difusiu aire-aigua: Els contaminants en la seva fase gas passen de 

l’atmosfera a la superfície oceànica i viceversa per fenòmens difusius. Si la 

concentració en fase gas del COP a l’atmosfera (CG) és més elevada que a 

l’aigua (CW) tendiran a trobar l’equilibri passant de l’aire a l’aigua en 

l’anomenada solubilització, mentre que en el cas contrari parlarem de 

volatilització. 

- Deposició humida: els aerosols són arrossegats per les gotes d’aigua que 

cauen sobre la superfície oceànica entrant al medi aquàtic. 
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- Degradació amb els radicals OH: Les dioxines són susceptibles a ser 

degradades a l’atmosfera en presència dels radicals OH.  

 

 

Figura 1.8. Esquema de la compartimentació i dels diferents intercanvis entre fases que 

es produeixen a l’oceà. 

 

L’intercanvi difusiu aire-aigua és el procés predominant a escala global (Jurado et 

al., 2004), però existeixen molt poques mesures simultànies d’aire i aigua oceàniques 

malgrat ser una peça clau en la dinàmica global dels COP. 

La compartimentació representada en la Figura 1.8 que té lloc en el medi aquàtic 

té el seu centre en el plàncton, que acumularà o alliberarà els contaminants que es 

troben en la fase dissolta (CW) i les partícules dipositades, donant lloc a una 

bioacumulació i una posterior biomagnificació al ser dels primers esglaons de la cadena 

alimentària aquàtica. El plàncton que sedimenta cap al fons oceànic serà un pas clau en 

l’eliminació de contaminants del cicle, en l’anomenat fenomen de la bomba biològica. 
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1.6.4. Tendències temporals i espacials de dioxines i PCBs 

L’increment de la producció i ús dels compostos químics està correlacionada amb 

l’increment de la població humana i el seu desenvolupament industrial.  Els inventaris 

de fonts de dioxines i PCBs mostren que el rati d’emissions entre l’hemisferi nord i 

l’hemisferi sud és de 20:1 (Gioia et al., 2011). Malgrat això, els nivells atmosfèrics 

mostren unes diferències molt inferiors. Una explicació a aquest fet es pot atribuir a 

inventaris no prou acurats (Gioia et al., 2011; Gioia et al., 2012) i a l’efecte de la dilució 

des de l’hemisferi nord cap al sud. Diversos estudis han mostrat una tendència a un 

descens dels nivells atmosfèrics de dioxines i PCBs a Europa i Nord Amèrica 

(principals països productors) (Gioia et al., 2006; Schuster et al., 2010; Abad et al., 

2007).  

Per altra banda, les concentracions atmosfèriques oceàniques no han mostrat grans 

canvis en els darrers anys (1990-2014) malgrat que els estudis realitzats a mar obert de 

dioxines i PCBs són escassos (Morales et al., 2014; Gioia et al., 2012; Zhang et 

Lohman, 2010). En general a l’oceà s’observa una tendència latitudinal molt forta amb 

concentracions atmosfèriques més elevades a prop de les costes d’Europa, Nord 

Amèrica i Àsia, i un descens cap al sud, sent els nivells trobats a l’oceà Índic,  l’Atlàntic 

sud, i als pols molt inferiors (Gioia et al., 2011). Pels PCBs aquest gradient latitudinal 

Nord-Sud és de marcat caràcter a l’oceà Atlàntic, on s’ha trobat  un descens de les 

concentracions a l’aire a mesura que ens allunyem d’Europa.  

Aquestes observacions ens indiquen que des de un punt de vista local, les dioxines 

i PCBs són eliminats lentament de les zones productores, diluint-se a escala més global 

els contaminants cap a les àrees més remotes de la Terra més que sent eliminats de 

forma permanent del cicle global (Axelman et al., 1997). Al llarg del temps, els 

gradients de concentració entre les zones productores i les àrees remotes aniran 

disminuint fins a trobar-se uniformement distribuïts (Axelman et Broman, 2000). 

1.6.5. Mecanismes d’acció internacionals pel control de COP 

L’elevada toxicitat, persistència i gran mobilitat que tenen els contaminants 

orgànics persistents ha fet que no siguin només un problema local, de les zones més 

industrialitzades i emissores d’aquestes substàncies, sinó que esdevinguin un problema 

global per al planeta, el medi ambient i la salut humana.  
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Durant les darreres dècades s’ha conegut la seva toxicitat i s’ha anat prohibint o 

limitant el seu ús i la seva producció. Les emissions atmosfèriques, una de les principals 

fonts de COP al medi ambient, també ha estat regulada per normatives com la EN1948 

a Europa o la EPA1613 als Estats Units.  

Tenint en compte el seu transport a llarga distància, cap govern pot protegir els 

seus ciutadans o el seu entorn davant dels COP. És per aquesta raó que a part de la 

reducció de les emissions al medi ambient regulades localment per cada estat, ha sorgit 

la necessitat de crear convenis internacionals per tal de posar en comú esforços per  

controlar de forma global aquestes substàncies. És així com neixen convenis com el de 

Basilea (creat el 1989 i que va entrar en vigor en 1992), l’OSPAR (s’inicia el 1992 i 

entra en vigor el 1998), el de Rotterdam (neix el 1998, però no és fins 2004 que entra en 

vigor) o el conveni d’Estocolm (creat el 2001 i en vigor des de 2004). Tant el conveni 

OSPAR com el conveni d’Estocolm són els dos convenis internacionals més importants 

que treballen per a la protecció del medi ambient dels COP, l’OSPAR a nivell més local 

(medi ambient marí de l’atlàntic nord-est) i el Conveni d’Estocolm és el més global, 

comprenent tot el planeta i en diferents matrius: aire, llet materna i sang humana. 

1.6.5.1. Conveni OSPAR 

OSPAR és el marc internacional pel qual 15 països de les costes occidentals i les 

conques d'Europa, juntament amb la Unió Europea, cooperen per protegir el medi 

ambient marí de l'Atlàntic Nord-est. Els quinze governs que van ratificar el conveni són 

Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Alemanya, Islàndia, Irlanda, Luxemburg, Països 

Baixos, Noruega, Portugal, Espanya, Suècia, Suïssa i el Regne Unit.  

L’aplicació del conveni es va iniciar el 1972 amb la Comissió d'Oslo. Inicialment, 

la tasca de la Comissió era de regular i controlar l'abocament al mar de residus 

industrials, fangs de depuradora i materials de dragatge i la incineració al mar de residus 

industrials líquids. Més tard es crea la Comissió de París, el 1974, i no fou fins el 1992 

que aquests dos convenis s’unifiquen, actualitzen i amplien donant lloc al Conveni 

OSPAR, dit així pels convenis originals d'Oslo i París, per a la protecció del medi marí 

de l’Atlàntic Nord-Est i va entrar en vigor al març de 1998, quan es va adoptar el nou 

annex sobre la biodiversitat i els ecosistemes per cobrir les activitats no contaminants 

humans que poden afectar negativament la mar. El conveni OSPAR és l’actual 



 
Capítol 1: Introducció 

 

51 
 

instrument legislatiu que regula la cooperació internacional en matèria de protecció del 

medi ambient a l’Atlàntic Nord-oriental (OSPAR, 2015). 

Moltes zones costaneres són hàbitats importants per a les aus marines i espècies 

protegides. D'altra banda, aquestes àrees estan sota la pressió per la contaminació del 

medi ambient amb productes químics (OSPAR, 2000). Aquesta contaminació afecta la 

cadena alimentària costanera i sobretot les espècies de major nivell tròfic com les aus, 

considerades per l’OSPAR com a bons bioindicadors perquè són organismes visibles i 

fàcils d'observar i són espècies que es troben en una posició alta en la cadena tròfica i es 

veuen afectats pels compostos tòxics i persistents. A més a més,  les tècniques no 

invasives com ara el mostreig d'ous o plomes qualifica les aus com a indicadors ideals 

dels contaminants i ja han estat utilitzats com a indicador de plaguicides en les xarxes 

alimentaries les darreres quatre dècades (OSPAR, 2007).  

L'ou d'au ha demostrat ser una matriu favorable per a l'anàlisi de contaminants 

ambientals i s’ha utilitzat en nombrosos estudis i projectes de monitorització (Focardi et 

al., 1988; Pastor et al., 1995; Braune et al., 2007; Choi et al., 2001; Vicente et al., 2012).  

1.6.5.2. Conveni d’Estocolm 

El Conveni d'Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents és un tractat 

mundial (actualment hi ha 179 països signants) que té com a objectiu protegir la salut 

humana i el medi ambient dels COP, productes químics que romanen intactes en el medi 

ambient durant llargs períodes, són distribuïts per tot el món, s'acumulen en el teixit 

adipós dels humans i altres éssers vius, i tenen efectes nocius en la salut humana o el 

medi ambient. 

Altres objectius principals del Conveni d’Estocolm són: 

• Comprometre a la comunitat internacional per protegir la salut humana i 

l'ambient dels contaminants orgànics persistents. 

• Establir les primeres accions per aturar l'emissió i l'ús dels dotze contaminants 

orgànics persistents prioritaris. 

• Es prohibirà la producció de bifenils policlorats en l'any 2025 perquè els països 

es facin càrrec dels equips que utilitzin aquesta substància. Els bifenils policlorats 

s'hauran de tractar i eliminar per a l'any 2028 
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• Es demanarà als governs que redueixin les emissions de dioxines, furans, 

hexaclorobenzè i bifenils policlorats com a subproductes no intencionals i fins on sigui 

possible eliminar-los. 

• Es prohibirà la importació i exportació dels deu contaminants orgànics 

persistents intencionals i només es permetrà el seu transport per a la seva disposició 

final adequada. 

• Es requerirà als països membres que en el lapse de dos anys elaborin plans 

nacionals d'implementació de la Convenció. 

 

Les matrius de referència escollides pel Conveni d’Estocolm per a l’estudi dels 

COP a nivell global són la llet materna, la sang humana i l’aire. La llet materna s’utilitza 

com a marcador biològic de la contaminació ambiental ja que pels processos de 

bioacumulació en el teixit greixós molts COP arriben a concentracions fàcilment 

mesurables i és un bon indicador per a mesurar l’eficàcia de mesures adoptades a nivell 

mundial pel conveni d’Estocolm amb la finalitat d’eliminar els COP (Diaz-Gómez et 

al., 2013).  

La sang humana és també una matriu ideal per a molts COP ja que està en 

contacte amb tots els teixits i en equilibri amb òrgans on es poden dipositar aquests 

compostos. No obstant, la sang és una tècnica invasiva que pot condicionar la 

participació voluntària de les persones en els estudis. 

Per contra, l’aire és una matriu de molt més fàcil recol·lecció i no és una tècnica 

invasiva com ho poden ser la recol·lecció de llet materna o de sang humana. A més a 

més, l’aire és de molta importància en l’estudi global dels COP ja que és el principal 

mitjà de transport de contaminants a arreu del planeta, ens permetrà conèixer la seva 

distribució al planeta i els nivells que trobem en cada zona repercutiran de forma directa 

en el seu ecosistema i per tant, en la salut humana. 
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2. Dioxines i bifenils policlorats en ous d’aus de zones naturals 
protegides 

2.1. Bioindicadors 

Un bioindicador és un organisme o poblacions d’organismes que poden respondre 

a la contaminació ambiental mitjançant alteracions en la seva fisiologia o a través de la 

seva capacitat per acumular contaminants, oferint informació sobre els riscos per a 

altres organismes, ecosistemes i l’ésser humà (Pignata, 2003). Per a la biota, donat el 

gran nombre d’espècies susceptibles de risc, la selecció de l’espècie indicadora idònia 

és un punt clau. Alguns criteris a seguir per a la selecció d’un bon bioindicador són 

(Cunha et Guihermino, 2006; Bozo et al., 2007): 

- Fàcil identificació, captura i manipulació 

- Biologia coneguda 

- Amplia distribució geogràfica 

- Cicle de vida conegut i restringit a l’àrea d’estudi 

- Posició definida en la xarxa tròfica 

- Sensible a la contaminació, però suficientment fort per sobreviure 

- Fàcil manteniment de les espècies al laboratori 

 

L'ús de bioindicadors va començar als anys 60 amb les fulles de pi com un 

indicador de la contaminació radioactiva (Szepke, 1963). Des de llavors, la seva 

aplicació ha augmentat en diversos camps. En primer lloc l'ús de la flora com a 

bioindicador de la contaminació ambiental (Chamel et al, 1970; Grodzińska, 1977) i 

després utilitzant organismes vius com ara amfibis, mol·luscs i peixos en sistemes 

aquàtics (Birge et al, 1976; Ueno et al, 2004; Poirrier et Partridge, 1979; Gordon et al, 

1980) o els tradicionals líquens briòfits en ecosistemes terrestres (Holt et Miller, 2011). 

Les aus (Regne: Animalia, Classe: Aus) és un grup taxonòmic format per 9.000 

espècies en tots els ecosistemes del món presents (Burger et Gochfeld, 1996). Depenent 

de la seva estratègia vital, hi ha espècies d'aus residents durant tot l'any a la mateixa 

zona, o espècies que migren a l'hivern, o per reproduir-se, etc. (Burger et Gochfeld, 

1996). Els seus hàbits d'alimentació són també molt variats. Hi ha espècies carnívores, 

herbívores, piscívors, omnívor, carronyers (Burger et Gochfeld, 1996). El 
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comportament de les aus sovint es relaciona amb els seus hàbits alimentaris, l'estructura 

de l’habitat i altres requisits ambientals (PNUMA, 2004). Per tant, les aus són un grup 

molt divers i és fàcil de trobar una espècie bioindicadora per cada entorn ambiental i 

situació.  

Les aus marines es defineixen com a espècies que passen gran part de la seva vida 

en les zones costaneres, així doncs són útils com a bioindicadors d'ambients marins, ja 

que es troben a la part superior de les xarxes alimentàries i tenen una llarga esperança de 

vida que els permet bioacumular contaminants amb els anys (Burger et Gochfeld, 2004). 

Un desavantatge és que en les espècies migratòries és difícil determinar la font de 

l'exposició a contaminants (Burger i Gochfeld, 2004). La Comissió Oslo-París va 

proposar, entre altres grups, aus marines com a bons bioindicadors de contaminació 

ambiental (OSPAR, 2000) i, juntament amb el PNUMA (Programa de les Nacions 

Unides), va suggerir la presa de mostres d’ous com a matriu d’anàlisi (OSPAR, 2000; 

PNUMA, 2004). 

 

2.2. Pla de vigilància de Parcs naturals 

Les  mostres recollides en aquest capítol formen part del projecte de Parcs 

Naturals finançat pel Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient de l’Estat 

Espanyol amb la intenció de vigilar els nivells de COP en diferents parcs naturals i 

Nacionals d’Espanya. El projecte s’inicià el 2010 i des d’aleshores s’han recollit 

mostres d’ous de gavina en els 5 parcs naturals escollits en cada període de posta d’ous 

(una vegada a l’any, a la primavera).  

L’objectiu del projecte rau en elaborar una base de dades sobre les concentracions 

de COP en ous de gavina recol·lectats durant el període 2010-2015 i identificar les 

zones més contaminades així com les tendències temporals. També es crearà un banc de 

mostres disponible a tota la comunitat científica actual i a les futures generacions.  

Aquest projecte segueix la línia proposada pel Conveni d’Estocolm que el 2009 va 

proposar els ous de gavina com indicadors de contaminació ambiental i va establir que 

tots els països ratificants del Conveni (Espanya entre ells) havien d’aportar dades 

sistemàticament sobre la concentració de COP en matrius ambientals per a la 

contribució a l’inventari global. 
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2.2.1. Espècies estudiades 

En aquest capítol s’han estudiat dues espècies de gavina presents als parcs 

naturals seleccionats en el pla de vigilància de COP: el gavià argentat de pota groga 

(Larus michahellis) i la gavina corsa (Larus audouinii). Ambdues espècies pertanyen al 

gènere Larus (família Laridae, i ordre caradriformes) (Linnaeus, 1758; Burger et 

Gochfeld, 1996), grup que es troba àmpliament distribuït en tot el món. 

La gavina corsa i el gavià argentat de pota groga tenen característiques comunes 

entre elles i també compartides amb les gavines en general com és que s’alimenten en 

zones properes a la colònia que habiten, acostumen a viure sempre en el mateix lloc i 

amb la mateixa parella, els nius els fan en àrees obertes i els pollets abandonen el niu, 

però els primers dies encara depenen de l’alimentació dels seus pares. A més a més, les 

gavines, així com altres aus marines, són normalment més grans que les aus terrestres, 

menys acolorides i el dimorfisme sexual menys evident (Burger et Gochfeld, 1996). 

2.2.1.1. Gavià argentat de pota groga (Larus michahellis) 

El gavià argentat és una de les aus marines més abundants del Mediterrani degut a 

la seva gran adaptabilitat tant per alimentar-se com per escollir habitat. Per la cria 

prefereix penya-segats marins o illes properes a la costa, però en general pot ocupar una 

gran varietat d’emplaçaments com maresmes, salines, platges i aiguamolls litorals o 

interiors. Tot i així, és molt freqüent trobar-la en els nuclis de població costaners, on pot 

arribar a criar amb èxit en les edificacions humanes. La seva adaptació amb 

l’alimentació també és molt gran (és una espècie omnívora i oportunista), fet que els 

porta a ingerir gairebé qualsevol cosa, des de vegetals, a peixos, mamífers, crustacis, 

mol·luscs o carronya. Els descarts dels vaixells d’arrossegament de pesca o els 

abocadors urbans constitueixen una important font d’alimentació per a aquesta espècie. 

Aquests hàbits d’alimentació han permès que s’expandeixin molt en els darrers anys 

fins al punt de ser considerats en algunes àrees com una plaga (Or et Martínez-Abraín, 

2007).  

Es considera una subespècie del gavià argentat de pota rosa, de la que va ser 

diferenciada fa temps malgrat la gran similitud entre elles pel seu origen comú, per 

alguns trets morfològics. Un d’aquests trets distintius més característics està el que li 

dóna nom, és a dir, les potes grogues. També té una tonalitat més intensa del bec, de 

color groc ataronjat, i amb el vermell de la punta més estès i té un característic anell 
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ubicació de les colònies depèn en bona mesura de la abundància de recursos alimentaris 

(SEO, 2015). 

Practica una pesca activa i acostuma a sortir a pescar de nit (Martínez-Abraín, 

(Tesi), 2003). Consumeix bàsicament peixos pelàgics, amb predomini de sardines i 

seitons, encara que no descarta tota mena d'invertebrats, tant terrestres com marins 

(insectes, mol·luscs, crustacis). Resulta cada vegada més freqüent que segueixi als 

vaixells per aprofitar els descarts, pràctica associada a altres aus marines, quan aquest 

recurs resulta particularment abundant (Oro et al., 1999). 

Especialment durant l'època reproductora, la gavina corsa mostra un caràcter 

bastant gregari a nidificar en petites colònies (encara que també pot reproduir-se en 

solitari). Els nius es mantenen separats els uns dels altres entre 1 i 4 metres, espai que és 

defensat pels adults davant de qualsevol intrús. Les colònies solen ser 

monoespecífiques, però de vegades es barregen amb gavians i altres làrids, xatracs i 

limícoles (Madroño et al. (Eds.), 2004). La gavina corsa és una espècie monògama. 

Entre finals d'abril i principis de maig té lloc la posada, que consta típicament de tres 

ous lleugerament brillants i de color oliva clar escassament clapejats (Oro et al., 1999). 

Tots dos adults es fan càrrec de la incubació per un període de 28 o 29 dies, després dels 

quals neixen uns pollets bastant precoços, que al poc temps ja són capaços de desplaçar-

se pels voltants del niu, encara que sempre protegits pels seus progenitors. Amb una 

mica més d'un mes de vida completen el seu desenvolupament, si bé són atesos pels 

adults encara durant tres o quatre mesos més (Oro, 1998).  

En finalitzar el seu període reproductor, aquesta espècie realitza migracions de 

curt abast que la porten a través de l'estret de Gibraltar cap a les costes atlàntiques del 

Marroc, Mauritània i Senegal, encara que un bon nombre d'exemplars romanen a les 

costes mediterrànies espanyoles, especialment en els voltants de les colònies de cria 

amb més explotacions pesqueres (Martínez-Abraín, (tesi), 2003). 

2.2.2. Àrees d’estudi 

En aquest capítol es presenten els resultats de PCDD/Fs i dl-PCBs obtinguts en els 

ous de gavina recollits en 5 parcs naturals d’Espanya: el parc natural de les illes Medes, 

el parc natural del delta de l’Ebre, el parc nacional de l’arxipèlag de Cabrera, la reserva 

natural de les illes de Chafarinas i les illes Cies del parc Nacional de les illes 
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2.2.3. Resultats obtinguts 

Des de l’inici del projecte dels Parcs Naturals el 2010 s’han recollit 4 campanyes 

(cada primavera) a diversos parcs Naturals d’Espanya. En un primer apartat (2.2.3.1) 

s’inclouen els resultats de 6 families de COP (entre elles les dioxines i els bifenils 

policlorats similars a les dioxines) analitzats en la primera campanya realitzada el 2010 

al Delta de l’Ebre. L’estudi només mostra una localització perquè d’aquesta es recullen 

ous de gavines de dues espècies diferents, així es poden comparar els nivells entre 

ambdues espècies a l’hora que determinar l’impacte d’alguns dels principals COP 

emergents (compostos perfluorats, parafines de cadena curta clorada, polibromodifenil 

éters i pesticides organoclorats), juntament amb altres de més coneguts com les 

dioxines, els dl-PCBs o els PCBs indicadors. L’article es titula “Persistent organic 

pollutants in gull eggs of two species (Larus michahellis and Larus audouinii) from 

Ebro delta Natural Park”.  

En el darrer apartat 2.2.3.2 es troba l’article científic titulat “ Dioxins and dl-PCBs 

in gull eggs from Spanish Natural Parks (2010-2013)” que inclou els resultats de 

PCDD/Fs i dl-PCBs en els ous de gavina (Larus michahellis) dels 5 parcs Naturals 

inclosos en el projecte, així com de la gavina corsa (Larus audounii) del Delta de l’Ebre 

des del 2010 fins al 2013. En aquest segon article es pretén obtenir una visió de la 

distribució espacial i temporal dels contaminants estudiats utilitzant les gavines com a 

bioindicador que reflecteix el patró de contaminació de cada àrea d’estudi i avaluar la 

influència dels hàbits d'alimentació en la bioacumulació dels COP. Les àrees avaluades 

representen les principals colònies de gavina de la Península Ibèrica amb entorns del 

Mediterrani i de l'Atlàntic. Els resultats de COP obtinguts es comparen amb estudis 

previs realitzats en altres àrees o espècies d'aus considerant l'ecologia de les aus i les 

pressions antropogèniques. La informació suplementària corresponent a aquest article es 

troba recopilada a l’Apèndix A d’aquesta memòria. 
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2.2.3.1. Article científic nº1: “Persistent organic pollutants in gull eggs of 

two species (Larus michahellis and Larus audouinii) from Ebro delta 

Natural Park” 

L. Morales, M.G. Martrat, J. Olmos, J. Parera, J. Vicente, A. Bertolero, M. Ábalos, S. 

Lacorte, F.J. Santos, E. Abad 

Chemosphere 88 (2012) 1306−1316 
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Abstract 

The aim of this study was to evaluate the presence and distribution of polychlorinated 

dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans (PCDD/Fs) and dioxin-like polychlorinated biphenyls 

(dl-PCBs) in yellow-legged gull eggs (Larus michahellis) collected from five National 

or Natural Parks in Spain during the period 2010-2013. PCDD/Fs and dl-PCBs were 

detected in all the samples and their presence was at higher concentrations in the 

colonies located in the northern Mediterranean coast due to the proximity to important 

urban and industrial areas than those found in the southern Mediterranean or Atlantic 

colonies. Mean ∑PCDD/F concentrations ranged from 49 to 223 pg/g lipid weight (lw) 

and ∑dl-PCB concentrations from 146 to 911 ng/g lw. In the Natural Park of the Ebro 

Delta (northern Mediterranean coast) two gull species share habitat and Audouin’s gull 

eggs (Larus audouinii) were also collected and compared the PCDD/F and dl-PCB 

levels with yellow-legged gull eggs levels. The specie that feeds exclusively on pelagic 

fish (L. audouinii) had significantly higher PCDD/F and dl-PCB levels than those found 

in the eggs of the scavenger L. michahellis, pointing out the differences in the persistent 

organic pollutants accumulation between similar cohabitant breeding species due to the 

diet. Mean TEQ values were in general below those considered as critical for 

toxicological effects in birds. 
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1. Introduction 

The persistent organic pollutants (POPs) are very lipophilic substances and are 

distributed in different environmental compartments tending to accumulate in fat rich-

tissues (Macdonald et al. 2002, Chiuchiolo et al. 2004, Burreau et al. 2006). Therefore, 

living beings accumulate POPs in their bodies mainly from the diet, biomagnifying up 

through the food chain (Wu et al. 2001, Okumura et al. 2004, Zhang et al. 2011). 

Species located at high trophic positions are more vulnerable to contaminant exposure 

and to their harmful effects (Buckman et al. 2004). Gulls are located in a relatively high 

trophic position in marine food webs and several studies reported the accumulation of 

several POPs in gulls from different locations (González et al. 1991, Pastor et al. 1995, 

Savinova et al. 1995, Bustness et al. 2008, Bowerman et al. 2011, Muñoz-Arnanz et al. 

2012, Vicente et al. 2012). Gulls are widespread worldwide and are suitable for being 

used as indicator or biomonitor organims of environmental pollution (Weseloh et al. 

1990). Namely, they live up to 30 years and they lay their eggs in a specific colony 

throughout their life. POPs accumulated in female birds are transferred  to the eggs 

during the laying period (Braune et al. 2001, Push et al. 2005, Bustness et al. 2008, 

Bertolero et al. 2015) and therefore gull eggs have been recently proposed as a 

biomonitoring tool for environmental pollutants by Stockholm convention, United 

Nations Environmental Program (UNEP) and the Oslo Paris convention (OSPAR) 

(UNEP, 2001; OSPAR, 2000). Due to their increasing population, collection of eggs 

represent a non-invasive sampling protocol and very simple, due to the large colonies 

settled in many coastal areas. 

Historic and present use of organohalogenated compounds in industry and agriculture in 

Spain are or have been responsible for the emission and spreading of POPs in the 

environment and their accumulation in biota. For instance, chlorinated pesticides and 

polychlorinated biphenyls (PCBs) have been detected in several gull species from Ebro 

Delta, Chafarinas Islands and Cuenca (González et al. 1991). Perfluorinated compounds 

(PFOS) were also detected in gull eggs from National or Natural parks from the Iberian 

Peninsula, being Ebro Delta, Medes islands and Columbretes islands the colonies with 

the highest PFOS levels (Vicente et al. 2012). Dechlorane plus (DP) was identified in 

eggs of two gull species from Chafarinas Islands, observing variations in DP 
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concentrations explained by foraging behavior and diet rather than trophic position 

(Muñoz-Arnanz et al. 2012).  

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and furans (PCDD/Fs) are unwanted byproducts and 

among the most toxic POPs. Due to their similar structure and planarity, some 

polychlorinated biphenyls (PCBs), known as dioxin like-PCBs (dl-PCBs), have similar 

toxic properties than dioxins. The presence of PCDD/Fs and dl-PCBs in aquatic and 

terrestrial birds and offspring is well known. Giesy et al. determined PCDD/Fs and 

PCBs at concentrations high enough to cause deformities and adverse effects on the 

colonial fish-eating water birds of the Great Lakes in Canada (Giesy et al. 1994). Levels 

of PCDD/Fs and dl-PCBs have been determined in gull eggs from different locations as 

USA, , Norway, Japan, Canada or Spain. In USA, PCDD/F concentrations in gull eggs 

from the Great Lakes were 82±40 pg/g wet weight  (ww) (Kannan et al. 2001), while 

two studies at different locations from Norway gave Toxic Equivalent Quantities (TEQ) 

values in gull eggs of 66±27 pg TEQ/ ww (Push et al. 2005) and levels between 6 and 

401 pg TEQ/g lw (Muusse et al. 2014). In Japan, Choi et al. (2001) revealed mean 

levels of PCDD/Fs and non-ortho PCBs of 53 and 4900 pg/g lw, respectively, while in 

the Canadian Arctic, similar non-ortho PCB levels to Japan were determined, but 

PCDD/F levels raised up to 183 pg/g lw (Braune et al. 2007). 

In Spain, PCDD/Fs were identified at high concentrations in peregrine falcon (Falco 

peregrinus) from central Spain (Merino et al., 2005), in red kite (Milvus milvus) from 

Doñana National Park (Gómara et al. 2008) and in red kite and osprey (Pandion 

haliaetus) from Menorca Island (Balearic Islands) (Jimenez et al. 2007), exceeding in 

some cases the toxicity thresholds according to the No Observed Effect Level (NOEL) 

set at 100 pg TEQ /g ww (Elliot et al. 1996). PCDD/F concentrations in gull eggs from 

Spain were only described in two studies for two gull species yellow-legged gull (Larus 

michahellis) and Audouin’s gull (Larus audouinii) (Pastor et al. 1995, Morales et al. 

2012). L. michahellis has scavenger habits based on rubbish tips, fish discards, etc. 

while L. audouinii feeds exclusively on pelagic fish. The colonies from both studies 

were located in the North West Mediterranean coast, in the Ebro Delta and the Medes 

Islands. PCDD/F concentrations observed in Audouin’s gull eggs and yellow-legged 

gull eggs collected in 1992 were 141 and 79 pg/g dry weight (dw), respectively (Pastor 
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et al. 1995) and, more recently, Morales et al. (2012) found slightly lower 

concentrations in gull eggs collected in 2010 in Ebro Delta (56 pg/g dw for L. 

michahellis and 25 pg/g dw for L. audouinii). Differences in feeding habits between 

yellow-legged gull and Audouin’s gull reflect differences in POPs concentrations 

determined in gull eggs.  

The aim of this study was to determine the distribution of PCDD/Fs and dl-PCBs in gull 

eggs as pollutant biomarkers and assess the influence of feeding habits in their 

bioaccumulation at different Natural parks of Spain. Gull eggs were collected during 

four years (2010-14) in five colonies. The tested areas represent the main gull colonies 

of the Iberian Peninsula and represented Mediterranean and Atlantic environments. The 

presence and distribution of POPs are discussed and compared to previous studies 

carried out in other areas or bird species considering their ecology and anthropogenic 

pressures. 

 

2. Materials and methods 

2.1. Sample collection 

Fresh eggs of yellow-legged gull (Larus michahellis) were collected from five National 

or Natural Parks of Spain during the breeding season from 2010 to 2013. The protected 

areas selected for this study represent the most important gull colonies of the Iberian 

Peninsula (Bermejo et al. 2009). The gull colonies located in the northern 

Mediterranean were Medes Islands and Ebro Delta, in the southern Mediterranean was 

Cabrera Archipelago and Chafarinas Islands and in the Atlantic, the Cies Islands (Figure 

1). For details about criteria definitions of northern and southern Mediterranean areas 

see Vicente et al. (2012). Moreover, in the Ebro Delta natural park, eggs of Audouin’s 

gull (Larus audouinii) were also collected. The PCDD/F and dl-PCB results from Ebro 

Delta in the year 2010 were already published by Morales et al. (2012), but they were 

also included in this work to study the temporal and geographical variations. 

At each colony, 12 eggs of yellow-legged gull were randomly collected following the 

sampling method based on the guidelines of UNEP and OSPAR. From Audouin’s gull, 

only 7 eggs were collected because its condition as protected species. In both species, 
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(FMS Inc., MA, USA) which uses a sequential array of three different Teflon prepacked 

columns of multilayer silica, alumina and carbon adsorbents, respectively (FMS Inc., 

Waltham, MA, USA). The extracts were rotary concentrated, reduced to dryness by a 

gentle stream of nitrogen and reconstructed in a known amount of mixtures of 13C12 

PCDD/Fs (EPA-1613ISS) and 13C12-dl-PCBs (WP-ISS). (Wellington Laboratories 

Inc., Guelph, Ontario, Canada). Instrumental analysis was based on the use of High 

Resolution Gas Chromatography coupled to High Resolution Mass Spectrometry (GC-

HRMS). All analyses were performed on a Trace GC ultra gas chromatograph (Thermo 

Fisher Scientific, Milan, IT) fitted with a 60 m x 0.25 mm I.D. x 0.25 µm film thickness 

DB-5ms fused silica column (J&W Scientific, CA, USA) coupled to a HRMS (DFS, 

Thermo Fisher Scientific, Bremen, Germany) controlled by a Xcalibur data system. 

Electron ionization (EI+) source operating in selected ion monitoring (SIM) mode at 

10.000 resolution (10% valley definition) was used. Quantification was carried out by 

isotopic dilution method (Abad 2000, Martínez 2006, Parera 2013). 

2.3 Quality assurance and quality control (QA/QC) 

The overall reliability of the analytical procedure was assured by using labeled 13C 

compounds in each sample for the unequivocal identification of the target compounds 

and also for controlling the recoveries of the different congeners (Table S1). Mean 

recovery for PCDD/Fs was 87±19% (n=300), while for dl-PCBs, extracted with the 

same method, mean recovery of the 13C12-labelled compounds was 100±23% (n=240). 

In addition, laboratory blanks covering the whole methodology were performed and, in 

most cases, the analytes were always below limit of detection (LOD) or not detected. 

LODs were calculated as the amount of analyte that produced a signal-to-noise ratio 

(S/N) of 3:1 from the spiked samples (Table S2). The lipid content was analyzed 

gravimetrically and the mean value was 8.5% and 7.6% for L. michahellis and L. 

audouinii, respectively. In addition, the mean water content of egg samples ranged 

between 74.1 and 76.3%. The trueness of the data were also contrasted by analyzing 

certified reference materials (CRM) for PCDD/Fs and internal reference materials for 

dl-PCBs. Complementary, a continuous participation in intercalibration exercises is also 

a tool to ensure the quality of generated data (Ábalos et al., 2013). 
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Considering the seawater pollution, Mediterranean Sea is almost completely enclosed 

by land, surrounded by 25 countries with 82 million people living in coastal cities and 

seasonal population pressures due to tourism. The sea is also a major oil transportation 

route and pollution also reaches the Mediterranean through its major river systems 

which carry substantial amounts of agricultural and industrial wastes (70% of the 

wastewater dumped into the Mediterranean is untreated). Mediterranean waters have a 

very low renewal rate (80 to 90 years) making them excessively sensitive to pollution 

(Sanchez-Avila et al. 2009). Differences among northern Mediterranean colonies 

(Medes Islands and Ebro Delta) and southern Mediterranean colonies (Cabrera 

archipelago and Chafarinas Islands) might be due in part to differences in waterbodies 

generated by sea currents. The Catalan-Balearic Sea in the northern Mediterranean 

carries northern cold waters from gulf of Lion. On the other hand, the south 

Mediterranean is connected by stream of Atlantic water that flows from the Strait of 

Gibraltar (Millot 1999). This inflow of Atlantic water may reduce the concentration of 

pollution of the south Mediterranean and could reduce PFOS concentrations in colonies 

of this area (Vicente et al. 2012). A similar effect of the less polluted Atlantic waters in 

Cies Islands, could partially explain the low dl-PCB concentrations detected in gull eggs 

and the slightly higher PCDD/F levels detected maybe reflect the influence of the 

incineration plants in the area (Lacorte et al., 2014). 

A part from seawater pollution, anthropogenic activities play an important role in the 

accumulation of POPs in yellow-legged gull eggs (Gebbink et al. 2009, Elliot et al. 

2001). The proximity to densely populated areas with an important industrial sector, as 

it occurs in the northern Mediterranean colonies, produces direct industrial and urban 

discharges increasing the environmental pollutants that can enter through the food chain 

and accumulate in gulls. Despite Cies islands receive the industrial and urban influence 

of Vigo Estuary and Chafarinas islands collect the discharge of Moulouya river from 

Africa, the anthropogenic pressure is more important in the Catalan coast due to the 

influence of Barcelona and Tarragona cities and their industrial areas. In addition, Ebro 

Delta Natural Park is highly affected by human activities mainly by the two nuclear 

stations in a radius up to 70 km (Ascó and Vandellós), the chloro-alkali industry, waste 

incinerators and the intensive agricultural activity of rice cultivation developed in the 

zone (Barata et al. 2010, Lacorte et al. 2006). Moreover, the distance to land is lower in 
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the two northern Mediterranean colonies than the rest of studied locations, being inland 

in Ebro Delta and at 1 km from land in the case of Medes islands colony. This increases 

the anthropogenic influence and determines the feeding habits of the gulls, especially of 

yellow-legged gull because is an omnivorous specie that feeds both in aquatic and 

terrestrial prey, including waste (Ramos et al. 2009). The proximity to urban areas 

increases the intake of waste in the diet of seagulls while the colonies more separated 

from mainland (as Cabrera archipelago, 16 km) cause a fish-based diet instead of a 

waste-based diet.  

3.2. Occurrence of PCDD/F in gull eggs from the Iberian Peninsula 

Mean concentrations and standard deviation of each PCDD/F congener found in gull 

eggs collected during four years (2010-14) for each location and specie are shown in 

Table 1. Mean ∑PCDD/F concentrations ranged from 49-223 pg/g lw, found the lowest 

levels in samples collected in Cabrera Archipelago followed by Chafarinas islands 

(southern Mediterranean colonies). The Atlantic colony showed a contamination 

between northern and southern Mediterranean colonies, being Ebro Delta and Medes 

islands (northern Mediterranean colonies) the areas with the highest concentrations. As 

a comparison, PCDD/F concentrations reported in Medes islands and Ebro Delta in 

1992 in Audouin’s gull and yellow-legged gull (Pastor et al. 1995), were slightly higher 

than the levels obtained in 2010-2013 for the same areas and species (Table 2). 

Concentrations reported in gull eggs from Japan (Choi et al. 2001) were similar to those 

from the southern Mediterranean, while PCDD/F concentrations from Seymour Island 

in Canada (Braune et al. 2007) were closer to those from the northern Mediterranean 

(Table 2). Octadibenzo-p-dioxin (OCDD) was the most abundant congener and was 

detected in all the samples (Figure 3 and S1). This predominance of OCDD has also 

been reported in a study performed in Medes Islands and Ebro Delta (Pastor et al. 

1995). Among PCDD/Fs, the highest concentration of OCDD was found in Audouin’s 

gull from Ebro Delta with levels about 324 pg/g lw. In aquatic ecosystems, highly 

chlorinated PCDD/Fs as OCDD tend to bioconcentrate less compared to lighter 

congeners (Khairy et al. 2014). Accordingly, fish-eating birds tend to show lower 

contributions of highly chlorinated PCDD/Fs compared to terrestrial species in which 

these compounds, particularly OCDD, usually predominate (Jimenez et al. 2007; Custer 
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from 1,2,3,7,8–pentadibenzo-p-dioxin (PeCDD) which accounted around 40% of the 

total TEQ value followed by TCDD, which contributed with around 30% (Figure 3). 

Regardless of the similar ∑PCDD/F concentrations in Ebro Delta and Canada, TEQ in 

Ebro Delta was one order of magnitude lower than that reported in Canada (Braune et 

al. 2007) due to the different PCDD/F profiles obtained in these two locations.  As well 

as the other Mediterranean colonies from this study and from Pastor et al. study, OCDD 

was the most abundant PCCD/F congener, while in Canada gull eggs  TCDD was 

reported to be the most abundant congener followed by OCDD (Braune et al. 2007). 

Due to the large toxic equivalent factor (TEF) of TCDD, the total TEQ is highly 

influenced by TCDD concentration as it occurs in Braune et al. study (2007). A similar 

PCDD/F profile is observed in Great Lakes with TCDD predominance followed by 

PeCDD.  

Considering the temporal variations over the period 2010-2013, the concentrations of 

most PCDD/F compounds did not apparently vary within years, indicating that gulls 

have the capacity to accumulate PCDD/Fs through the diet and annually transfer them 

to the eggs (Figure 2), but no statistical data was obtained because of the few years of 

this study to obtain a temporal trend. However, the concentrations of PCDD/Fs in gull 

eggs of Medes Islands during the year 2010 or in Ebro Delta during year 2013 stand up 

above the rest of the years. This may be due to an uncontrolled spill/release affecting 

that ecosystem during this time period which was evidenced in higher levels in gull 

eggs. 

3.3. Occurrence of dl-PCB in gull eggs from the Iberian Peninsula 

The dl-PCB concentrations obtained during 4 years in each location and their 

corresponding TEQ are summarized in Table 1. Dl-PCB concentrations were three 

orders of magnitude higher than PCDD/F concentrations as it was reported in other 

aquatic birds (Wang et al. 2012). In the specific case of non-ortho PCBs they were 15-

20 times higher than the PCDD/F concentrations, and are similar to data described in 

other studies (Pusch et al. 2005). In Figure S3, mean ∑dl-PCB concentration could be 

appreciated ranging from 146 to 911 ng /g lw and with the highest concentrations in 

Ebro Delta Audouin’s gull eggs.  
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Table 1. PCDD/F and dl-PCB mean concentration and standard deviation (pg/g lw) from 2010 to 2013 for the 5 locations and 2 gull species. Sum of PCDD/F 

and dl-PCB TEQ are included as well as lipid and water mean content (%). 

  Larus michahellis L. audouinii 
 Cabrera 

Archipelago 
Chafarinas 

Islands 
Cies Islands Medes 

Islands 
Ebro Delta Ebro Delta 

2,3,7,8-TCDF 0.20±0.06  0.27±0.06  0.36±0.22  0.34±0,15  0.54±0.21  1.27±0.35 
1,2,3,7,8-PeCDF 0.07±0.01  0.24±0.06  0.15±0.13  1.35±1.25  3.02±3.66  6.01±7.05 
2,3,4,7,8-PeCDF 0.72±0.03  1.39±0.61  1.24±0.38  0.93±0.21  3.01±0.92  7.55±1.67 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.71±0.36  1.73±1.44  0.72±0.25  1.41±0.32  1.43±0.21  3.02±2.67 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 1.57±0.33  2.89±2.30  1.55±0.69  2.94±2.06  5.22±5.86  6.39±9.66 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 1.23±0.52  2.41±1.82  0.54±0.29  1.45±0.51  3.71±1.14  5.42±3.93 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.10±0.04  0.11±0.06  0.10±0.05  0.17±0.13  0.18±0.11  0.16±0.11 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.98±0.37  3.97±2.90  1.92±0.78  3.57±1.11  2.39±1.51  1.30±0.43 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.46±0.21  0.40±0.09  0.22±0.09  0.66±0.30  0.95±0.49  0.96±0.47 
OCDF 1.18±1.04  0.94±0.09  2.87±2.29  2.65±1.17  1.59±0.58  1.59±1.35 
2,3,7,8-TCDD 1.08±0.30  1.05±0.07  1.86±0.34  1.14±0.11  2.36±0.31  2.87±0.89 
1,2,3,7,8-PeCDD 1.76±1.21  1.37±0.19  2.31±0.64  1.57±0.13  3.07±0.59  4.90±1.24 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.28±0.19  0.51±0.40  0.32±0.10  0.45±0.11  0.20±0.09  0.36±0.06 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 3.44±1.84  2.94±1.45  5.42±1.76  6.55±1.61  3.51±0.77  4.28±1.23 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.86±0.59  1.30±0.89  1.68±1.07  1.53±0.74  0.78±0.13  1.11±0.41 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 5.89±3.01  9.60±4.15  16.1±9.0  20.73±2.35  10.3±3.86  10.8±4.92 
OCDD 28.6±10.2  33.9±18.7  107±85  167±53  136±67  165±123 
∑PCDD/F  49.1±18.6  65.0±2.5  145±95  215±48  178±78  223±140 
PCDD/F WHO-TEQ 2005 4.0±1.8  2.1±2.5  5.8±1.5  4.8±0.3  8.2±1.7  13±3.5 
PCB‐81  51±37  30±25  15±9  55±16  48±19  80±54 
PCB‐77  92±0.2  98±53  78±16  276±120  249±50  761±261 
PCB‐123  2984±174  2754±2122  1245±286  2846±676  5291±902  7286±2501 
PCB‐118  203620±96584  195875±166574  77759±15559  189654±40162  304782±91317  454725±109252 
PCB‐114  3598±1138  4301±4076  1491±219  4478±967  5570±783  8060±1660 
PCB‐105  46911±13720  34003±19389  20750±6322  60320±17194  76367±17403  123417±24274 
PCB‐126  837±209  794±302  441±80  572±131  1871±371  3402±1011 
PCB‐167  25882±5696  38596±35212  12060±1631  22127±5937  54436±5266  91495±18830 
PCB‐156  66275±39792  82321±65093  21774±3367  49643±11515  111182±35392  142554±30756 
PCB‐157  14753±4847  25464±28095  4965±390  12288±2595  25343±4790  34560±7280 
PCB‐169  386±339  119±58  88±11  190±220  649±536  554±88 
PCB‐189  18113±6709  20742±19840  5093±245  12593±4552  41350±7469  44379±15651 
∑dl‐PCB  383503±169243  405097±340840  145757±26721  355040±67609  627137±161353  911272±197693 
Dl-PCB WHO-TEQ 2005 107±36  95±42  51±9.0  74±14  225±34  384±109 
Total WHO-TEQ 2005 111±34  99±43  57±9.5  78±14  233±35  397±111 
lipid content (%)  7.4±0.1  8,3±0.9  11±5.1  7.7±0.3  8.0±0.2  7.6±0.3 
water content (%)  77±0.4  76±0.9  69±15  74±3.3  76±0.2  76±0.6 
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michahellis from Ebro Delta > Cabrera Archipelago > Chafarinas Islands > Medes 

Islands > Cies Islands), with a significant difference between Ebro Delta, the location 

with the highest TEQ, and the rest of the sites (p<0.012) (Figure 2, S3 and S6). The 

lowest ∑dl-PCBs TEQ was 51 pg WHO-TEQ2005/g lw from the Atlantic colony and 

the highest TEQ from Ebro Delta (Larus audouinii) with 384 pg WHO-TEQ2005/g lw. 

When dl-PCBs are included in the total WHO-TEQ (PCDD/Fs and dl-PCBs), these 

values are 10-80 times higher than the maximum established at the European Regulation 

for the sum of the two families of compounds (5.0 pg WHO-TEQ/g lw for PCDD/F + 

dl-PCB) (Commission Regulation (EU) No 1259/2011). In Table 2 the levels detected 

in gull eggs from the Iberian Peninsula are compared to other regions.  

Table 2. Comparison of PCDD/F and dl-PCB mean concentrations described in marine 

bird eggs from different locations.  

Marine Bird Specie Location PCDD/F non-ortho 

PCB 

Reference 

Egretta garzetta Hong kong (China) 600 pg g/lw 5410 pg/g lw Wang et al. 

Larus argentatus Great Lakes (USA) 81.7 pg/g ww - Kannan et al. 2001 

Larus audouinii Ebro Delta and Medes 

Islands (Spain) 

141 pg/g dw 4,3 ng/g dw Pastor et al. 1995 

Larus audouinii Ebro Delta (Spain) 25.2 pg/g dw 1.1 ng/g dw Morales et al. 2012 

Larus audouinii Iberian peninsula (Spain) 223 pg/g lw 4.8 ng /g lw This work 

Larus crassirostris Hokkaido (Japan) 52.9 pg/g lw 4.91 ng/g lw Choi et al. 2001 

Larus michahellis Ebro Delta and Medes 

Islands (Spain) 

79.1 pg/g dw 0.5 ng/g dw Pastor et al. 1995 

Larus michahellis Ebro Delta (Spain) 55.8 pg/g dw 1.9 ng/g dw Morales et al. 2012 

Larus michahellis Iberian peninsula (Spain) 130 pg/g lw 1.39 ng /g lw This work 

Larus michahellis Cabrera Archipielago (Spain) 49.1 pg/g lw 1.37 ng/g lw This work 

Larus michahellis Chafarinas Islands (Spain) 65.0 pg/g lw 1.04 ng /g lw This work 

Larus michahellis Cies Islands (Spain) 145 pg/g lw 0.62 ng /g lw This work 

Larus michahellis Medes Islands (Spain) 215 pg/g lw 1.09 ng /g lw This work 

Larus michahellis Ebro Delta (Spain) 178 pg/g lw 2.8 ng/g lw This work 

Nycticorax nycticorax Hong kong (China) 1190 pg/g lw 2780 pg/g lw Wang et al. 

Pagophila eburnea Seymour Island (Canada) 183 pg/g lw 4.9 ng/g lw Braune et al. 2007 

Pandion haliaetus Menorca (Spain) 7.36 pg/g ww 716 pg/g ww Jimenez et al. 2007 
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Despite only some dl-PCBs were analyzed in Canada, Japan or northern Mediterranean, 

dl-PCBs TEQ reported were higher than those obtained in this study considering all the 

12 dl-PCBs (Choi et al. 2001, Braune et al. 2007, Pastor et al. 1995). As it was reported 

in other studies, PCB#126 had the major contribution to the total TEQ (Kannan et al. 

2001) reaching around 80% in all the gull egg samples, followed by PCB#169 and 

PCB#118 (Figure 4). 

3.4. Species related differences on the levels of PCDD/F and dl-PCB in gull eggs 

from Ebro Delta 

In the Ebro Delta natural Park two similar seagull species breed together in the sampled 

area. Larus michahellis and Larus audouinii share habitat and have similar biology, 

thus, differences in the PCDD/F and dl-PCB levels found in their eggs will be basically 

attributed to the feeding habits. L. michahellis is a generalist and opportunistic species 

with a high feeding adaptability which can feed both on aquatic and terrestrial prey 

including waste, fishery discards, crops and refuse tips (Ramos et al. 2009, González-

Solís et al. 1997). On the other hand, L. audouinii is an endangered and protected 

species that feeds mainly on pelagic fish (Oro et al. 1997, Pedrochini et al. 1996). 

In Figure 5 and S5 differences between the two studied species in Ebro Delta along the 

4 sampled years could be observed. Audouin’s gull had higher PCDD/F concentrations 

than yellow-legged gull almost all the years, but no significant differences were 

observed related to concentrations between both species (p<0.4). However, significant 

differences in PCDD/Fs WHO-TEQ (p<0.03) between both species were observed 

(Figure S8). On the other hand, dl-PCBs were significantly higher in Larus audouinii 

concentrations (p<0.02) and TEQ (p<0.04) than in Larus michahellis. Concentrations 

and TEQ values described in Table 1 for both species indicated that mean PCDD/F and 

dl-PCB concentrations were higher in Audouin’s gull than in yellow-legged gull. The 

same relation was observed in this species in Ebro Delta and Medes islands about 

twenty years ago (Pastor et al. 1995). In Green Bay (USA), the highest PCDD/F and dl-

PCB concentrations occurred in the fish eating birds (Jones et al. 1993) and in Menorca 

Island also the fish-eating species presented the highest PCB levels (Jimenez et al. 

2007).  
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Concerning dl-PCBs no differences were observed related to interspecies patterns 

(Figure 4), but something different happens with concentrations (Figure S8). 

Significantly higher concentrations of dl-PCBs were determined in Audouin’s gull in 

relation to yellow-legged gull (p<0.02) (Figure S8). It is described in some studies the 

important amount of POPs accumulated in fish from different places and the importance 

in the intake of POPs through their consumption (Jimenez et al., 1991; Karl et al., 2002; 

Bocio et al., 2007; Karl et Ruoff, 2008).  

3.5. Toxicological significance 

The results from this study suggest that birds inhabiting different regions of Spain can 

experiment different toxicological responses to PCDD/Fs and dl-PCBs depending on 

the pollution accumulated through the diet. A fair amount of research has been carried 

out on the effects of dioxin-like compounds in birds due to the reproductive effects 

observed in many bird species (Fisk et al., 2005). Because of this, wide range of 

threshold-level effects for TEQ related to PCDD/Fs and no-PCBs in seabird eggs can be 

found in the literature. Some no-observed-effect-level (NOEL) and lower-observed-

effect-level (LOEL) from seabird species are listed in Table S1 together with the results 

obtained in the 5 colonies from this study. All the mean TEQ values found in yellow-

legged and Audouin’s gull eggs exceeded the NOEL reported for cormorants (4.6 pg 

TEQ /g ww; Giesy et al. 1994), but mean TEQs from Cies and Medes islands were 

below the NOEL reported for other waterbird species (7.5 pg TEQ/g ww for Caspian 

tern Sterna caspia; 10 pg TEQ/g ww for herring gulls Larus sp. (Giesy et al. 1994) and 

100 pg TEQ/ g ww for bald eagles Haliaeetus leucocephalus (Elliot et al. 1996)). Mean 

TEQ values reported here were below LOELs in bird eggs (20, 130 and 210 pg TEQ/g 

ww for wood ducks Aix sponsa (Giesy et al., 1994), ospreys Pandion haliaetus (Elliot et 

al. 2001) and bald eagles Haliaeetus leucocephalus (Elliot et al., 1996), respectively), 

except for the Audouin’s gull TEQ which exceeded the LOEL reported for wood ducks 

(Giesy et al. 1994). It seems that mean TEQ values were in general well below those 

considered as critical for toxicological effects in birds and suggests that PCDD/Fs and 

dl-PCBs are not compromising reproductive success or driving sever toxic effects in 

yellow-legged gull inhabiting the Spanish natural parks studied. Audouin’s gull from 

Ebro Delta colony, with significantly higher TEQ, are the only gull colony that may 
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have toxicological problems.  It is unknown the effects that dioxin like compounds may 

cause to the egg development and chick survival of Larus michahellis and Larus 

audouinii, so further studies should be done at individual and population level.  

4. Conclusions 

From the PCDD/Fs and dl-PCBs results obtained in this study, we confirm that gull 

eggs are excellent bioindicators of environmental pollution and permit to evaluate the 

impact of POPs of a specific ecosystem at different regions and minimize the pollution 

impact produced by these compounds. In this study, a clear difference in POP 

concentrations were found in colonies located in the northern Mediterranean sea related 

to the south Mediterranean and Atlantic areas, with major PCDD/F and dl-PCBs 

concentrations probably due to their proximity to urban and industrial activities. Among 

the studied natural parks, Ebro Delta was the location with significantly high 

concentration levels for both PCDD/Fs and dl-PCBs. In addition, differences between 

species from the same location were determined, being Larus audouinii the gull with the 

major amount of these pollutants.  

Although results cannot be extrapolated to other species, the presence of POPs in gull 

eggs indicates that other organisms can also be affected. In the case of Natural or 

National Parks, these areas are protected because of the high biodiversity and the need 

to preserve the area as they are sites with conservation interests. Moreover, PCDD/Fs 

and dl-PCBs have endocrine disrupting properties and are potentially carcinogenic 

compounds. Therefore, their presence in eggs at parts per million (ppm) levels can have 

effects on the development and survival of the species. Although Larus michahellis is a 

very resistant and non endangered species, other birds or animals that may show a 

threatened conservation status co-inhabiting in the same ecosystem might be affected by 

the presence of POPs, and therefore, endangering their development and survival, both 

at individual or population levels. 
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2.3. Discussió de resultats 

L’estudi dels COP analitzats en ous de gavina de diferents parcs naturals 

d’Espanya ha permès obtenir una imatge dels nivells que trobem dels diferents 

contaminants, així com la seva distribució espacial i diferències entre àrees, malgrat ser 

totes elles zones naturals protegides. 

En el primer estudi realitzat està plantejat en una sola zona, una posta, dues 

espècies diferents de gavina que cohabiten i 6 famílies de COP. La comparació de les 

dades obtingudes dels diferents contaminants ens mostren com els dl-PCB i les dioxines 

es troben a uns nivells més baixos que la resta de contaminants. En la Taula 2.1 es 

mostra un recull dels nivells de diferents COP en ous d’aus marines de diversos estudis 

arreu del món (inclòs el realitzat amb el projecte de parcs naturals presentat en aquesta 

tesi). Els nivells que generalment són més elevats corresponen a la suma dels pesticides 

organoclorats, amb el β-endosulfan com a un dels majoritaris trobats al Delta de l’Ebre. 

Els NDL-PCBs, entre ells els PCBs indicadors, amb valors que arriben als gairebé 

10.000 ng/g pes fresc es troben també a elevades concentracions. A concentracions una 

mica més baixes trobem altres com els compostos perfluorats, que també poden arribar 

a trobar-se a concentracions de 1.500 ng/g pes fresc, malgrat que en el nostre estudi 

presenta valors al voltant dels 30 ng/g pes fresc. Una mica per sota hi ha els PBDEs, 

amb el BDE-209 com a majoritari en concentracions que acostumen a estar per sota dels 

50 ng/g pes fresc. Finalent les parafines clorades de cadena curta (SCCP) les trobem a 

concentracions per sota dels 10 ng/g pes fresc, però les dels dl-PCBs son encara 2 ordres 

de magnitud inferiors a les SCCP i les dioxines encara tenen un ordre de magnitud 

menor que els dl-PCBs. 

Malgrat les baixes concentracions de PCDD/Fs i dl-PCBs, els equivalents tòxics 

totals detectats en els ous d’ambdues espècies de gavines  del Delta de l’Ebre, 

sobrepassen fins a 100 vegades els màxims establerts per la regulació Europea en 

matèria d’ous de gallina destinada al consum humà (5 pg WHO-TEQ/g greix). Existeix 

també una clara diferència dels nivells de contaminants entre les dues gavines 

estudiades, fet que ens indica que la seva alimentació és una peça clau en la diferent 

acumulació de contaminant ja que són dues espècies pròximes amb una biologia molt 

similar i habiten en la mateixa zona.  
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Taula 2.1. Recull de nivells de diferents COP en ous d’aus marines de diverses localitzacions. 

Analit  Espècie  Localització  nivell  unitats  referència 

β‐endosulfan 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  695‐1269  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  987‐1258  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 

PCB Indicadors 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  719‐790  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  348‐770  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Hieraaetus pennatus  Espanya  34‐270  ng/g pes fresc  Martinez Lopez et al. 2007 

PCB 
Larus argentatus  Grans llacs (Canadà)  35‐140  ng/g pes fresc  Weseloh et al. 1990 
Pagophila eburnea  Grans llacs (Canadà)  9654±1303 ng/g pes fresc  Braune et al. 2007 

DDE 
Larus argentatus  Grans llacs (Canadà)  2,8‐9,4  ng/g pes fresc  Weseloh et al. 1990 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  11,7‐20  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  22‐86  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 

DP  L. michahellis i L. audouinii  Illes Chafarinas (Espanya  40‐433  pg/g pes fresc  Muñoz‐Arnanz et al. 2012 

PFOS 
Larus michahellis  Península Ibèrica  10,0‐54  ng/g pes fresc  Vicente et al. 2012 
Phalacrocorax carbo  Alemanya  14‐1451  ng/g pes fresc  Rüdel et al., 2011 
Falco peregrinus  Suècia  40‐220  ng/g pes fresc  Holmström et al., 2010 

PBDE 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  36‐40  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  31‐42  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 

BDE‐209 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  33‐39  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  28‐41  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus argentatus  Grans llacs (Canadà)  4,5‐20  ng/g pes fresc  Gauthier et al. 2008 

SCCPs 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  2,9‐6,5  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  5,1‐7,6  ng/g pes fresc  Aquest treball (2012) 

non‐ortho‐PCB 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  254  pg/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  446  pg/g pes fresc  Aquest treball (2012) 
Pandion haliaetus  Menorca (Espanya)  716  pg/g pes fresc  Jiménez et al. 2007 

PCDD/F 
Larus michahellis  Delta de l'Ebre (Espanya)  8,5‐23  pg/g pes fresc  Aquest treball (2015) 
Larus audouinii  Delta de l'Ebre (Espanya)  5,8‐32  pg/g pes fresc  Aquest treball (2015) 
Pandion haliaetus  Menorca (Espanya)  7,36  pg/g pes fresc  Jiménez et al. 2007 
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Per tal de corroborar les diferències observades entre espècies i comprovar que no 

és un fet puntual d’un any en concret, es realitza un segon estudi, complementant la 

informació dels nivells trobats en les dues espècies al llarg de 4 anys. Es manté la 

tendència a acumular més quantitat de PCDD/Fs i dl-PCBs en la protegida gavina corsa 

(Larus audouinii) que en el gavià argentat de pota groga (Larus michaellis). D’entrada 

podria semblar que el gavià argentat, espècie comuna en les nostres costes, que sent 

omnívora i amb uns hàbits oportunistes, amb una alimentació de preses tant marines 

com terrestres i adaptada a menjar deixalles en abocadors hauria d’incorporar més 

contaminants antopogènics que no pas la gavina corsa, espècie protegida que s’alimenta 

bàsicament de peix i petits crustacis. Però en aquest estudi, així com en altres realitzats 

en aus marines i terrestres, s’observa com els nivells de PCBs de les espècies que 

s’alimenten exclusivament de peix són més elevats que els de les terrestres (Jiménez et 

al., 2007). 

Un altre valor afegit del segon estudi és que ens permet observar tendències 

espacials en la distribució dels contaminants degut a l’estudi en 5 zones protegides 

distribuïdes en diferents zones costaneres d’Espanya. Les colònies de gavià argentat del 

nord del Mediterrani han demostrat ser les que més nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs 

acumulen les gavines, seguides per les del sud del Mediterrani i amb la colònia de 

l’Atlàntic com a la que en general mostra uns nivells més baixos. En l’estudi de 

compostos perfluorats realitzat en les mateixes localitzacions (Vicente et al., 2012) 

també s’ha trobat que les concentracions més elevades corresponien a les colònies 

ubicades al nord-oest del mediterrani. Molts factors afecten a aquests nivells, però la 

proximitat a nuclis urbans i zones industrials pot ser un factor determinant en les altes 

concentracions del nord del Mediterrani. La colònia Atlàntica es troba en un oceà obert, 

amb una regeneració de les seves aigües molt més elevada que no pas al mar 

Mediterrani, un mar semi tancat i amb una elevada densitat de població en les seves 

costes.  

Les tendència temporal que es pot observar durant els 4 anys de recollida de 

mostres no és prou clara ja que ens caldria extendre l’estudi més anys per a poder 

observar una tendència a la alça o a la baixa. En la figura 2.9 veiem la seqüència de 4 

anys de la suma de dioxines i de dl-PCBs per a cada parc. En cap dels parcs que tenim 

dades de 4 anys es pot observar un creixement o un decreixement clar de les 
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En altres estudis temporals (entre 2005 i 2010) de COP en la península Ibèrica en 

aus com la cigoña s’ha observat que les dioxines també han experimentat un descens de 

les seves concentracions tant en zones urbanes com en parcs naturals, així com els 

pesticides organoclorats (Muñoz-Arnanz et al., 2013). Pel que fa als PCBs i el 

Declorane plus (DP), disminueix la concentració en les ciutats, però augmenta en les 

zones naturals i els PBDEs augmenten en els darrers anys tant a les ciutats com en àrees 

naturals. 

Ambdós estudis realitzats en aquesta tesi ens demostren que els ous de gavina són 

uns excel·lents bioindicadors de COP ja que reflecteixen el patró de contaminació 

present a cada àrea d’estudi. Les gavines són unes aus marines abundants en tot el món, 

fet que ajuda a poder determinar de forma global la distribució geogràfica dels 

contaminants i comparar els nivells de diferents àrees. A més a més les gavines tenen 

una llarga esperança de vida (fins a 20 anys), són una espècie monògama, acostumen a 

mantenir el mateix niu tota la vida, es troben en una posició elevada de la cadena tròfica 

marina, acumulen els COP i els transfereixen anualment als ous, facilitant així un estudi 

temporal dels contaminants. La majoria de les espècies de gavina estudiades són 

espècies no protegides, amb amplies colònies fet que significa que l’anàlisi dels ous 

representa un sistema de presa de mostra no invasiu i simple per avaluar l’impacte dels 

COP a les colònies.  

El coneixement d’aquests nivells en els ous de gavina de les diferents ubicacions, 

juntament amb un estudi simultani de les fonts de contaminació de cada parc a partir de 

l’anàlisi de mostres de les seves aigües superficials (aportacions de rius, efluents 

depuradores, abocaments al mar, zones de tràfic marí,...) i de mostres de la dieta de les 

gavines (peixos, abocadors,...) permetria fer un estudi d’identificació de riscos i dels 

possibles impactes ambientals de cadascuna de les zones estudiades, proposant les 

mesures adequades per a la gestió del control i minimització de la contaminació 

química. Aquesta segona part de l’estudi resta pendent de realitzar per a poder 

completar la feina realitzada fins al moment i que permetrà avaluar de forma més 

precisa l’impacte dels contaminants ambientals sobre, no només les poblacions d’aus, 

sinó també en tot l’ecosistema de la zona. 
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3. Dioxines i bifenils policlorats en l’atmosfera continental 

3.1. Captació de COP en aire ambient 

La determinació de les concentracions de COP en aire ambient es pot realitzar 

amb diferents tipus de captadors. Els podem classificar en 2 grups principals, els 

captadors d’alt volum (requereixen una font d’energia elèctrica per a funcionar) i els 

captadors passius. 

3.1.1. Captadors d’alt volum 

Els captadors d’alt volum (CAV), també anomenats captadors actius, forcen el pas 

de l’aire ambient a través dels filtres i medis apropiats per a la retenció dels 

contaminants que es pretenen analitzar. Per forçar aquest pas s’utilitza una bomba d’aire 

que requereix energia elèctrica, és per això que per la seva utilització es necessita un 

punt de corrent on endollar l’aparell. El volum d’aire mostrejat varia segons l’analit 

d’interès, sent més alt per a aquells COP que es troben a concentracions més baixes. El 

volum d’aire recollit per analitzar pesticides està entre els 220 i els 2700 m3 (Yusà et al., 

2009). En el cas de les dioxines s’acostumen a recollir entre 500-2000 m3 d’aire 

ambient en temps que van de 1 dia a 2 setmanes (Bruckmann et al., 1993).  

En la Figura 3.1 s’observen les diferents parts del captador: el capçal porta filtres, 

el capçal porta espumes i el captador pròpiament dit, on trobem el sistema encarregat 

d’absorbir l’aire i els mecanismes elèctrics de control. El flux d’aire entra pel capçal 

porta filtres que conté el filtre on queden retinguts els aerosols. Tot seguit, l’aire passa 

pel capçal porta espumes, on l’espuma de poliuretà (PUF) que conté és capaç de retenir 

els contaminants presents a la fase gas de l’atmosfera. Finalment, l’aire doblement filtrat 

per l’espuma i el filtre surt de nou a l’atmosfera per la part inferior de l’aparell.  
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recollides al mediterrani (Castro-Jiménez et al., 2010) així com les recollides en aquesta 

tesi durant l’expedició Malaspina i que es presenten al Capítol 4.  

3.1.2. Captadors passius 

En els captadors passius d’aire (Passive air sampler: PAS) no es força l’entrada de 

l’aire sinó que es basa en el fenomen de difusió a través d’orificis, membranes o mitjans 

absorbents capaços de retenir en ells els compostos d’interès sense precisar pas actiu de 

l’aire a través seu. El fet de no requerir connexió elèctrica constitueix un avantatge 

sobre els captadors actius, fent molt més fàcil i econòmica la captació d’aire ambient en 

qualsevol ubicació per allunyada o remota que sigui. Existeixen diferents tipus de 

captadors passius com els dispositius de membrana semipermeable (SPMDs) que 

retenen els contaminants amb la trioleïna separada amb una fina paret de la bossa de 

polietilè de baixa densitat (LDPE) que el conté (Yusà et al., 2009) o els captadors 

passius de resina de XAD-2 que també retenen els COP, però els més utilitzats en 

l’actualitat són els captadors passius que utilitzen espuma de poliuretà. Estan 

conformats per un eix central on es col·loquen dues tapes metàl·liques (generalment 

d’acer inoxidable), una superior i una inferior que protegeixen dels fenòmens externs el 

disc circular d’espuma de poliuretà que es troba al centre separat amb dos tubs al voltant 

de l’eix per tal que el PUF resti flotant sense tocar les tapes del captador. Entre la tapa 

superior i la inferior queda espai suficient per a permetre el pas de l’aire ambient, però 

sense exposar de forma directa el PUF. El vent és el principal fenomen que pot fer 

variar el rati d’absorció del contaminant al PUF i és per això que s’ha de protegir amb 

les campanes metàl·liques que el guarden. La precipitació, la deposició seca de 

partícules i la llum ultraviolada del sol també són fenòmens dels quals protegeixen al 

PUF les tapes del captador (Jaward et al., 2004). En la Figura 3.3 podem veure 

l’esquema i una imatge del PAS apreciant la senzillesa del captador que a més a més de 

la facilitat de manipulació i ubicació que presenten, són uns aparells de reduït cost 

econòmic que en facilitarà la seva distribució i instal·lació a diferents racons del planeta 

amb menys recursos i de difícil accés. El projecte GAPS (Global Atmospheric Passive 

Sampling Survey) utilitza aquests captadors passius per a determinar la distribució 

espacial global de COP en més de 60 àrees d’estudi distribuïdes per tot el món, obtenint 

dades de presència i nivells de contaminants en regions sense informació fins aleshores 

(Pozo et al., 2006; Schuster et al., 2015).  
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suspensió (TSP) existents en l’aire i diversos fenòmens meteorològics com la velocitat 

del vent (May et al., 2011). Les variacions en el disseny de la cambra dels captadors 

passius és una altra variable que pot resultar en variacions en els ratis de la presa de 

mostra (Harner et al., 2013). 

 

3.2. Antecedents de dioxines i bifenils policlorats en l’atmosfera 

L’aire és la principal ruta del transport de llarga distància en el medi ambient per a 

la majoria dels COP (UNEP, 2009, 2013). L’estudi dels nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs 

en l’aire ambient es va iniciar de forma generalitzada en diverses regions d’Europa i 

dels Estats Units d’Amèrica durant la dècada dels 90 pel creixent interès que 

despertaven aquestes substàncies en el medi ambient i la salut humana. Les primeres 

captacions d’aire ambient es realitzen amb captadors actius i trobem estudis a diferents 

països europeus com Alemanya (Kaupp et al., 1999), Anglaterra (Lee et al., 1999; 

Katsoyanis et al., 2010), Suècia i Finlàndia (Sellström et al., 2009), Polònia (Umlauf et 

al., 2010), Turquia (Gunes et al., 2014), Itàlia (Menichini et al., 2007; Vives et al., 

2007), França (Castro-Jiménez et al., 2008), Portugal (Coutinho et al., 2007) o Espanya 

(Martínez et al., 2006; Abad et al., 2007; Martínez et al., 2010). Alguns d’aquests 

estudis han realitzat captacions d’aire de forma periòdica durant anys, obtenint una base 

de dades de nivells de PCDD/F atmosfèrics de més de 10 anys de trajectòria (Abad et 

al., 2007; Coutinho et al., 2007; Katsoyanis et al., 2010) on es poden apreciar tendències 

temporals, on la disminució de les concentracions de dioxines en l’aire és el 

denominador comú de tots els estudis. Aquest decreixement dels nivells de PCDD/Fs es 

creu que es deu a l’acció de disminució de les emissions realitzades a principis dels anys 

noranta (Lohman et Jones, 1998). 

A Estats Units també trobem estudis d’aire ambient alguns de zones rurals 

(Cleverly et al., 2007) i altres de zones urbanes (Lohman et al., 2001). Lohmann et 

Jones descriuen les concentracions de PCDD/Fs en aire ambient que podem trobar 

depenent de si és una zona remota, <0,5 pg/m3 (∑TEQ < 10 fg/m3); una zona rural, 

entre 0,5 - 4 pg/m3 (∑TEQ 20 - 50 fg/m3); o una zona urbana/industrial, 10-100 pg/m3 

(∑TEQ 100 - 400 fg/m3) (Lohmann et Jones, 1998). Malgrat que hi ha pocs estudis de 

zones tan remotes com els pols, existeixen dades de PCDD/Fs en l’atmosfera de l’Àrtic 

i de l’Antàrtida (Lugar et al., 1996; Hung et al., 2002). 
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A finals de la primera dècada del 2000 comencen a realitzar-se mesures d’aire 

ambient amb captadors passius. Aquests seran la peça clau en la presa de mostra de 

l’aire ambient de països en vies de desenvolupament o amb economies molt febles ja 

que els captadors passius són l’aparell ideal pel seu baix cost econòmic i la seva senzilla 

utilització. Zones del planeta com l’Amèrica llatina o Àfrica, sense dades de PCDD/F 

en aire fins aleshores comencen a obtenir els primers resultats.  

El projecte GAPS (Global Atmospheric Passive Sampling)  és un programa liderat 

pel Canadà clau per a la producció de dades a escala mundial comparables per als COP. 

Aquest programa es va iniciar al desembre de 2004 com un estudi pilot de dos anys 

abans d'evolucionar en una xarxa, i es compon de més de 50 llocs en set continents. Els 

objectius principals de GAPS són: demostrar la viabilitat de mostrejadors d'aire passius; 

determinar les tendències espacials i temporals en l'aire; buscar i identificar nous 

productes químics en l'aire; i contribuir dades útils per avaluar el transport a llarga 

distància atmosfèrica regional i mundial. El grup de la regió d’Amèrica llatina i els 

països del Carib (GRULAC) ha publicat recentment dades de PCDD/Fs en aire ambient 

dels països participants, on trobem les concentracions més altes a la ciutat de Sao Luis 

(Brasil) amb 2560 fg/m3 i les més baixes a la zona remota de Tapanti (Costa Rica) amb 

10,8 fg/m3 (Schuster et al., 2015). 

Amb un objectiu més ambiciós que és de únicament conèixer els nivells de 

PCDD/Fs de zones remotes, sorgeix el GMP (Global Monitoring Plan) de la UNEP un 

programa per a capacitar països en vies de desenvolupament en la presa de mostra i 

l’anàlisi de alguns COP en les matrius de referència del conveni d’Estocolm. Tres grans 

regions són les beneficiaries del projecte: Àfrica (11 països), Amèrica llatina (12 països) 

i la Regió del Pacífic (7 països) i per tots s’utilitzen els captadors passius com a equip 

per recollir les mostres d’aire ambient. Els primers resultats de PCDD/Fs ens mostren 

que les concentracions de PCB d’Àfrica eren relativament més altes que les de les altres 

regions. Pels PCDD/Fs, Àfrica i Amèrica llatina tenen concentracions en aire similars o 

inclús superiors a les d’Europa, probablement degut a males pràctiques en processos de 

combustió que contenen materials amb clor (Bogdal et al., 2014).  

Amb l’entrada dels captadors passius s’ha aconseguit dibuixar un mapa de 

concentracions de PCDD/Fs i dl-PCBs en aire ambient més global, malgrat tot, encara 

queden moltes zones amb escasses dades i que requereixen més estudis dels nivells 

atmosfèrics d’aquests contaminants, especialment en l’hemisferi sud. A l’hemisferi 
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nord, ja existeix una trajectòria més llarga en concentracions de PCDD/F i dl-PCB en 

aire ambient, però l’arribada dels passius al món de la captació de COP obre un ampli 

ventall de possibilitats per al control dels contaminants d’una forma més extensa i 

continuada a un preu relativament baix. 

 

3.3. Mesures de PCDD/Fs i dl-PCBs amb captadors passius a 
Espanya 

En aquest apartat es presenten els resultats de dioxines i bifenils policlorats 

similars a les dioxines en aire ambient de diferents localitzacions del territori espanyol, 

cobrint zones tant urbanes com remotes.  

Les captacions d’aire realitzades es duen a terme amb captadors passius 

disseminats pel territori i ubicats en estacions de presa de mostra de xarxes ja existents 

(p.e. EMEP) a través d’una estreta col·laboració amb l’agència estatal de meteorologia 

(AEMET) (Roscales et al., 2013; Muñoz-Arnanz et al. 2014). Es recullen els COP 

existents a l’atmosfera en períodes de 3 mesos, coincidint amb les estacions de l’any. 

Així doncs, en cada canvi d’estació es realitza la recollida de mostra i el desplegament 

de les noves espumes per a la següent campanya, obtenint així valors de contaminants 

per a cada estació de l’any que ens permetran observar diferències espacials i temporals. 

 

3.3.1. Materials i mètodes utilitzats 

Prèviament al desplegament dels discos de PUF (14 cm de diàmetre, 1.35 cm de 

gruix) se’ls realitza una neteja per tal d’eliminar les impureses i compostos no desitjats 

que s’hagin produït durant el procés de fabricació. Aquesta neteja consta d’una primera 

part de submergir l’espuma en un vas de precipitats amb aigua desionitzada (mili-q) i 

posar el vas de precipitats en un bany d’ultrasons durant 15 minuts. Passat aquest temps, 

escorrem l’espuma i repetim el procés una altra vegada. Després dels dos rentats 

introduïm el PUF a un soxhlet del diàmetre adequat i realitzem una extracció amb 

acetona durant 24 hores. Finalitzat el període d’extracció s’escorre l’espuma i s’asseca 

mitjançant el buit en un dessecador fins que el disc de PUF s’ha eixugat completament. 

Per a protegir-la de la llum solar, fins a la seva utilització es guarda embolicada en 

paper d’alumini. 
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Abans de sortir a canviar els discos de PUF dels captadors passius es doparan les 

espumes amb una quantitat coneguda de patró de mostreig  per al control de les 

PCDD/Fs (EN1948SS, Wellington Labs, Guelph, Canadà) i per al control dels dl-PCBs 

(P48SS, Wellington Labs, Guelph, Canadà). L’espuma es guarda en una capsa de petri 

precintada amb parafilm per a evitar que hi entri pols i contaminants fins al moment del 

desplegament. 

Després dels 3 mesos de captació d’aire ambient, els discos de PUF es recullen i 

torna al laboratori on abans de l’extracció se li afegeixen quantitats conegudes de 13C12 

PCDD/F (EN1948ES, Wellington Labs, Guelph, Canadà) i de 13C12 dl-PCB (P48ES, 

Wellington Labs, Guelph, Canadà) per controlar la pèrdua de PCDD/Fs i dl-PCBs 

durant tot el procés analític. Per a la determinació de PCDD/Fs i dl-PCBs s’analitzen 

conjuntament 3 de les 4 espumes de poliuretà desplegades en cada estació (Muñoz-

Arnanz et al., 2014). L’extracció en soxhlet dura 24 hores i utilitza toluè com a 

dissolvent per recollir els COP continguts en la mostra. L’extracte que s’obté es 

concentra en un rotavapor i es transfereix a n-hexà prèviament a la fase de purificació 

on es pretén eliminar les substàncies interferents co-extretes amb els analits d’interès. 

La purificació i fraccionament que es duu a terme és manual, basada en l’ús seqüencial 

de columnes obertes cromatogràfiques de sílice multicapa, alúmina bàsica i carbó. La 

primera columna és la de sílice multicapa (part superior: 12 g sílice àcida, part inferior: 

6 g de sílice bàsica) seguida d’una columna d’alúmina. Abans d’afegir l’extracte les 

dues columnes en tàndem es pre-elueixen amb 100 mL de n-hexà. Afegim l’extracte i 

eluïm els dl-PCB de la columna d’alúmina fent passar 90 mL d’hexà:diclormetà (9:1) i 

finalment les PCDD/Fs s’elueixen amb 120 mL d’hexà:diclormetà (1:1). La fracció de 

PCDD/Fs passa per la columna de carbó per acabar d’eliminar impureses que puguin 

interferir en l’analítica de la mostra. Els dos extractes són concentrats amb el rotavapor i 

passats a sequedat amb una corrent suau de nitrogen i reconstruïts amb quantitats 

conegudes de les mescles marcades isotòpicament de PCDD/Fs (EN-1948-IS) i de dl-

PCB (P48-IS). 

L’anàlisi instrumental es realitza amb un cromatògraf de gasos d’alta resolució 

acoblat a un espectròmetre de masses d’alta resolució (HRGC/HRMS). Tots els anàlisis 

es van realitzar en un cromatògraf de gasos d'ultra traça GC (Thermo Fisher Scientific, 

Milà, IT) equipat amb una columna DB-5-ms de 60 m x 0,25 mm x 0,25 m de gruix de 

pel·lícula de sílice per l’anàlisi de PCDD/Fs i una columna DB-XLB de 60m x 0,25 mm 
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x 0,25 micres de gruix de pel·lícula de sílice per a l’anàlisi de dl-PCB acoblat a un 

espectròmetre de masses d'alta resolució (DFS, Thermo Fisher Scientific) controlada per 

un sistema de dades Xcalibur. Es va utilitzar una font de ionització electrònica positiva 

(EI +) funcionant en mode de detecció de ions múltiple (MID) a 10.000 de resolució 

(10% definició vall). La quantificació de les mostres es va dur a terme pel mètode de 

dilució isotòpica. 

Per a cada mostra de PCDD/Fs i dl-PCBs recollida hi ha el seu blanc 

corresponent, que ens assegura que no ha existit una contaminació de la mostra durant 

el desplegament o l’anàlisi de la mateixa. En general, les concentracions dels diferents 

congèneres de dioxines i dl-PCBs en els blancs són inferiors al límit de detecció, i els 

detectats són a uns nivells molt baixos, inferiors als de les mostres.  

3.3.2. Resultats Preliminars de PCDD/Fs i dl-PCBs en aire utilitzant 

captadors passius  

Les concentracions d’aire de les PCDD/Fs i els dl-PCBs analitzats amb els 

captadors passius s’han obtingut de dividir la quantitat d’analit adsorbida al disc de PUF 

pel volum d’aire mostrejat, assumint un valor mig de 4 m3/dia per a cada espuma, 

utilitzat en altres estudis per a aquest tipus de compost hidrofòbic no polar (Shoeib et 

Harner, 2002, Pozo et al., 2009). En la Taula 3.1 es poden veure les mitjanes, medianes 

i intervals de les concentracions de PCDD/Fs i dl-PCBs obtingudes en el període 

comprès entre l’estiu del 2008 i la primavera del 2013 per al conjunt de les ubicacions 

considerades remotes i per a les urbanes (Muñoz-Arnanz et al., 2014).  

 

Taula 3.1 Mitjana, mediana i interval per a les concentracions de PCDD/Fs i dl-PCBs 

en aire ambient recollit des de l’estiu del 2008 fins a la primavera del 2013. 

Concentracions aire ambient  (2008-2013) 

  Zona Mitjana Mediana Interval 

PCDD/Fs 

(pg/m3) 

Remota 0,05 0,03 0,002-0,30 

Urbana 0,21 0,09 0,02-1,00 

Dl-PCB 

(pg/m3) 

Remota 2,51 1,32 0,05-34,5 

Urbana 8,18 5,18 1,00-35,1 

(Adaptació de Muñoz-Arnanz et al., 2014) 
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En el següent apartat, el 3.4.2, hi trobem un segon article d’aquesta mateixa ciutat 

andina titulat “PCDD/PCDF and dl-PCB in the ambient air of a tropical Andean city: 

Passive and active sampling measurements near industrial and vehicular pollution 

sources”. En aquesta ocasió s’amplia l’estudi a l’anàlisi de dioxines i bifenils policlorats 

similars a les dioxines i s’utilitzen captadors actius i simultàniament captadors passius. 

Els captadors passius no s’havien emprat mai abans en una ciutat andina de Colòmbia i 

en àrees rurals també són escassos els resultats obtinguts fins al moment. La informació 

complementària d’aquest article es troba compilada en l’apèndix B de la present 

memòria. 
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3.4.1. Article científic nº 3: “Polychlorinated dibenzo-p-dioxin and 

dibenzofuran in urban air of an Andean city” 

 
B.H. Aristizábal, C.M. González, L. Morales, M. Ábalos, E. Abad 

Chemosphere 85 (2011) 170−178 
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3.4.2. Article científic nº 4: “PCDD/PCDF and dl-PCB in the ambient air of a 
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3.5. Discussió de resultats 

En aquest capítol s’han analitzat mostres d’aire ambient de dues regions del 

planeta molt diferents. Un estudi es desenvolupa a Espanya, que es troba a unes latituds 

que corresponen a un punt intermedi entre les zones subtropicals i les de l'Europa 

temperada o oceànica que li confereixen unes estacions amb marcades diferències de 

temperatura.  

L’altre estudi es realitza a Colòmbia, país del nord de Sud Amèrica amb un clima 

tropical que manté la temperatura amb molt poques variacions al llarg de l’any i només 

es diferencien les estacions entre època de pluges i època seca. Ja només aquest factor 

estacional ha marcat una diferència entre les mostres d’aire ambient recollides a un lloc 

i a l’altre. Mentre que a Colòmbia la poca variació de temperatura al llarg de tot l’any 

no ha provocat canvis significatius en les concentracions obtingudes en els diferents 

períodes, a Espanya si que s’han observat concentracions de PCDD/Fs més elevades en 

les estacions hivernals mentre que pels dl-PCBs els nivells màxims s’han trobat a la 

primavera i l’estiu. Altres estudis atmosfèrics en latituds semblants a les d’Espanya 

també han donat variacions estacionals similars (Lee et al., 1999; Cleverly et al., 2007; 

Umlauf et al., 2010; Castro-Jiménez et al., 2012). Les concentracions de dl-PCB més 

altes a Espanya en els mesos de més temperatura seria equivalent a les concentracions 

més altes de dl-PCBs trobades a la ciutat andina, ja que la temperatura tropical de 

Manizales (entre 15-27ºC durant tot l’any) correspondria a una primavera-estiu de la 

península Ibèrica. La temperatura és un dels principals factors que controla els ratis de 

volatilització (Kim et al., 2007) i a temperatures càlides com les de la primavera i l’estiu 

espanyols o la temperatura tropical dels andes, tendeixen a trobar-se més en fase gas i 

per això detectem majors nivells atmosfèrics de PCBs amb els captadors passius quan el 

clima és càlid.  

 Les dioxines, per altra banda, no són tan volàtils com els dl-PCBs i la seva 

distribució entre la fase gas i la fase aerosol estarà controlada per la partició gas-

partícula més que per la temperatura ambiental. En l’estudi atmosfèric realitzat al nord 

d’Itàlia, als Alps, s’observa com en les dioxines domina l’aerosol mentre que en els dl-

PCBs domina la fase gas (Castro-Jiménez et al., 2012). A l’hivern, els nivells d’aerosol 

són més elevats (Castro-Jiménez et al., 2012), per això les concentracions de dioxines 

són més elevades que a l’estiu, especialment marcat en les zones urbanes (malgrat que 

les concentracions de dl-PCBs són sempre més elevades a les de les PCDD/Fs). Aquest 

fet es creu que és degut a les majors combustions que es produeixen quan fa fred per la 
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utilització de diferents sistemes de calefacció (Lee et al., 1999; Umlauf et al., 2010; 

Cleverly et al., 2007). Altres estudis en aire ambient com els realitzats a Portugal o a 

Anglaterra també troben variacions estacionals similars a les trobades a Espanya, amb 

nivells de PCDD/F més alts a l’hivern amb especial diferència estacional a prop de les 

zones més urbanitzades (Coutinho et al., 2007; Katsoyannis et al., 2010). Un factor que 

també documenten alguns autors com Coutinho et al. explica que aquests canvis són 

deguts a la variació estacional de la capa límit atmosfèrica, generalment referit a la capa 

de mescla. L’alçada d’aquesta capa atmosfèrica ben barrejada oscil·la entre els 1000-

2000 metres els dies solejats de l’estiu, però disminueix a pocs centenars de metres o 

menys en els dies grisos d’hivern en latituds mitjanes (Coutinho et al. 2007). Així 

doncs, les emissions de COP a l’atmosfera en els mesos d’hivern es dispersaran menys, 

romanent més properes als focus emissors (i incrementant els seus valors ambientals) 

que no pas a l’estiu que es distribuiran i diluiran per l’atmosfera més fàcilment (Lohman 

et al., 2003). 

A part de les variacions estacionals, en les mostres d’aire ambient recollides amb 

els captadors passius a Espanya des del 2008, s’han pogut observar tendències 

temporals amb una lleugera disminució de les concentracions de dl-PCBs al llarg del 

temps i un manteniment de les concentracions en el cas de les dioxines.  

Diversos autors coincideixen en la disminució general dels nivells atmosfèrics de 

dioxines des de la dècada dels 90 (Katsoyannis et al., 2010; Abad et al., 2007; Lohmann 

et Jones, 1998; Alcock and Jones, 1996). Existeixen evidències d’aquest decreixement 

en els centres urbans/industrialitzats. Al nord-Rin per exemple, els nivells de PCDD/F 

en aire ambient van disminuir més d’un 60% del 1987 al 1993 (Hiester et al., 1997) i a 

Hamburg les concentracions van disminuir un 66% entre el 1990 i el 1995 (Friesel et 

al., 1996). Aquestes disminucions de les dioxines en l’aire ambient de les zones 

industrialitzades es creu que és a causa de les accions i legislacions tretes per a controlar 

les emissions de dioxines a principis dels anys 90 (Coleman et al., 1997). És per això 

que 20 anys més tard de la seva regulació, els nivells de dioxines ja comencen a estar 

més estables, la seva disminució és inferior ara que en la primera dècada dels 90 i 

segurament per això en les mostres d’aire ambient recollides en aquesta tesi d’Espanya 

no s’aprecia una disminució temporal de les concentracions de dioxines. 

A l’estudi de Colòmbia només tenim dades de captadors passius d’un any i no és 

possible veure’n tendències temporals encara. Amb les dades de PM10 recollit amb 

captadors actius, en canvi, tenim dades del 2009-2012, però són poques mostres i amb 



 

 

mass

trobe

capta

prope

juny 

trobe

meny

influ

Figu

entre

d’air

capta

Colò

En t

corre

conc

urban

Colo

segue

zone

passi

sa variabilit

em les conc

adors actius

eres, per ex

hi ha més 

em una dife

ys fluctuaci

uència més a

ra 2.8. Con

e el 2009 i e

En tots do

re ambient, 

adors s’han

òmbia les lo

tots dos ca

esponen a 

entracions d

nes. Els va

ombians els 

eixen sent e

s industrial

Una altra 

ius en les 

C

tat com per

centracions 

s entre el 2

xemple a la

de 1000 fg

erència de m

ions és la 

amortida tan

ncentracion

el 2012 en le

os estudis s’

ubicats en

n distribuït 

calitzacions

asos les co

les determ

de dl-PCBs

lors de WH

valors aug

els urbans e

s). 

diferència 

dues local

Capítol 3: D

r a poder e

de PCDD/F

009 i el 20

a Nubia (zon

g de diferèn

més de 120

corresponen

nt del tràfic 

ns de PCDD

es 3 estacio

han utilitzat

n emplaçam

en zones r

s estudiades

oncentracion

minades en 

s a Colòmbi

HO-TEQ de

gmenten am

els TEQ mé

que observ

itzacions (E

Dioxines i bife

155 

entreveure u

Fs de totes l

012 i podem

na industria

ncia i a Lice

00 fg amb 

nt a la zon

rodat de Li

D/Fs en el P

ons de Mani

at captadors 

ments de car

rurals/remot

s corresponi

ns de PCD

les zones 

ia correspon

e la suma d

mb la proxim

s elevats, ja

vem entre e

Espanya i 

fenils policlor

una tendèn

les mostres 

m veure aqu

al de Maniz

eo (al centr

6 dies de d

na residenci

iceo com de

PM10 recoll

izales (Colò

passius per

racterístique

tes i en zo

ien a zones 

DD/Fs en a

urbanes, 

nen a les zo

de PCDD/F

mitat a les f

a que no ten

els estudis r

Colòmbia)

rats en l’atm

cia clara. E

de PM10 re

uesta variab

zales) entre 

e urbà més 

diferència. L

ial de Man

e la indústria

lit amb els c

òmbia). 

r a la recol·l

es diverses.

nes urbane

urbanes o z

aire ambien

però si en

ones industri

s i dl-PCBs

fonts indust

nim mostres

realitzats am

rau en el

mosfera contin

En la Figur

ecollides am

bilitat entre 

 el 23 i el 2

s transitat) t

La zona qu

nizales, amb

a de la Nub

captadors a

lecció de mo

. A Espany

es, mentre q

zones indust

nt més elev

ns fixem e

rials enlloc d

s, en els pa

trials (a Esp

s correspone

mb els capt

ls diferents 

 
nental 

ra 3.8 

mb els 

dates 

26 de 

també 

ue rep 

b una 

bia.  

actius 

ostres 

ya els 

que a 

trials. 

vades 

n les 

de les 

assius 

panya 

ents a 

tadors 

ratis 

 



 
Presència de dioxines i bifenils policlorats en àrees continentals i oceàniques 
 

156 
 

d’absorció (R) utilitzats per als càlculs de concentració de COP en les mostres d’aire 

ambient. En la determinació dels valors dels captadors passius utilitzats en els mostrejos 

de l’aire ambient d’Espanya s’ha adoptat un R estimat de 4 m3/dia tant per a les dioxines 

com pels bifenils policlorats, escollit segons les recomanacions d’altres estudis de COP 

en passius (Shoeib et Harner, 2002; Pozo et al., 2006; Pozo et al., 2009; Harner et al., 

2013). Pels passius de Colòmbia hem pogut estimar el nostre propi R amb el calibratge 

dut a terme amb els captadors actius instal·lats en les mateixes estacions que els passius. 

Val a dir que els captadors actius només recollien el PM10 de l’aire ambient i han fet 

falta alguns càlculs per tal d’obtenir les fases gas teòriques de les mostres dels captadors 

actius. Els ratis d’absorció s’han calculat per a cada congènere i cada estació, sent el R 

mig de les PCDD/Fs 0,4±0,3 m3/dia. El rati d’absorció corresponent a les dioxines és 

inferior al d’estudis similars realitzats a Barcelona (1,7 m3/dia) (Mari et al., 2008) i a 

Gyeonggido a Corea del Sud (1,4 m3/dia) (Heo et al., 2014). Els valors de R baixos són 

típics de compostos que tendeixen a associar-se a les partícules (alts log KOA) i que no 

són ben capturats per les espumes de poliuretà dels passius (Mari et al., 2008; Heo et al., 

2014).  

El R mig que hem calculat a Colòmbia pels dl-PCBs és de 7,35±5,8 m3/dia, 

similar al obtingut per Chaemfa per compostos amb KOA entremitjos (7-11 m3/dia) 

(Chaemfa et al., 2009) i també als obtinguts per Shoeib i Harner pels PCBs que poden 

variar entre 2 i 8 m3/dia (Shoeib et Harner, 2002). El valor de R obtingut a Corea del 

Sud és l’únic que mostra valors inferiors a la resta (2,0 m3/dia) (Heo et al., 2014), però 

tampoc s’allunya gaire del rati d’absorció considerat típic per a la majoria de compostos 

hidrofòbics no-polars de 4 m3/dia (Harner et al., 2013). 

Observem que en el cas de les dioxines els ratis utilitzats a Colòmbia són 10 

vegades inferiors als de les mostres atmosfèriques d’Espanya, mentre que el rati de dl-

PCBs de l’estudi Colombià és pràcticament el doble que el valor utilitzat a Espanya. 

Faria falta realitzar un estudi de calibratge amb els captadors passius utilitzats en les 

mostres atmosfèriques d’Espanya per tal d’ajustar més les concentracions obtingudes de 

PCDD/FS i dl-PCBs, però les tendències temporals i estacionals es mantindrien.  

Els baixos valors de R obtinguts per les PCDD/Fs i els non-ortho PCB, en 

comparació dels obtinguts pels mono-ortho PCB, suggereix una major afinitat de les 

dioxines per a les partícules que per la fase gas i el cas contrari pels mono-ortho PCBs, 

amb una predominança en la fase gas enlloc de la aerosol. Aquesta tendència es 

corrobora amb els valors de PCDD/Fs i dl-PCBs obtinguts en els diferents punts de 
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Manizales (Colòmbia) amb captadors actius (PM10) i captadors passius on s’observa que 

les concentracions de PCDD/Fs obtingudes en el PM10 (partícules) són superiors a les 

dels dl-PCBs i les concentracions de dl-PCBs obtingudes en els captadors passius són 

superiors a les de les dioxines. 

L’estació d’aire ambient ubicada a la zona urbana de la ciutat andina de Manizales 

té una mitjana de PCDD/Fs en PM10 de 1110 fg/m3, pràcticament el doble que la 

concentració de la zona industrial i 5 vegades més que en la zona residencial. Aquesta 

alta concentració de dioxines en les zones urbanes es creu que ve determinada per la 

densitat de vehicles dièsel i benzina, sent més elevada en les zones amb més tràfic de 

vehicles motoritzats. 
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4. Dioxines i bifenils policlorats en àrees oceàniques 

4.1. Antecedents de dioxines i bifenils policlorats en oceans 

La presència de dioxines i bifenils policlorats en àrees terrestres ha estat 

àmpliament documentada en diferents regions del món (Lee et al., 1999; Abad et al., 

2002; Umlauf et al., 2010), en zones rurals (Cleverly et al., 2007), en zones urbanes 

(Katsoyiannis et al., 2010; Martínez et al., 2010) i inclús en àrees remotes (Castro-

Jiménez et al., 2012; Tian et al., 2014; Vecchiato et al., 2015), però hi ha un buit 

d’estudis de PCDD/F i dl-PCBs en àrees oceàniques, especialment a mar obert. 

Estudis en plàncton marí han reportat dades de PCBs, PBDEs i PAHs en el mar 

Mediterrani i el mar Negre (Berrojalbiz et al., 2011; Marion et al., 2014), l’oceà del 

Sud, a l’Antàrtida (Galbán-Malagón et al., 2013) i l’estret de Geòrgia (Frouin et al., 

2013), però de PCDD/F i dl-PCBs només existeixen uns pocs resultats en plàncton de 3 

estudis de bioacumulació realitzats en zones costeres de la Xina (Wan et al., 2005), Japó 

(Okomura et al., 2004) i el mar Bàltic (Broman et al., 1992) on s’utilitza el fitoplàncton 

i el zooplàncton com a base de la cadena tròfica marina. 

S’han realitzat estudis de dioxines en crustacis i peixos que viuen en el mar 

profund (per sota dels 600 m de profunditat) on es reflecteixen majors concentracions 

de dioxines en majors nivells tròfics (Rotllant et al., 2006; Castro-Jimenez et al., 2013), 

però tot i ser mar profund sempre s’ha treballat en zones costaneres. 

En sediments marins de zones costaneres del mar Mediterrani (Castro-Jiménez et 

al., 2013) i del mar Bàltic (Dannenberger et al., 1997; Sundqvist et al., 2009) s’ha trobat 

que les concentracions de dioxines en els sediments augmenten amb la profunditat. 

Podem trobar també alguns estudis atmosfèrics de dioxines en àrees costaneres de 

New Jersey (Lugar et al., 1996), a la costa Antàrtica (Lohmann et al., 2003), a l’estany 

de Thau de la costa Francesa (Castro-Jiménez et al., 2008) i a les illes oceàniques de 

Bermudes i Barbados (Baker et Hites, 1999). 

Els únics estudis de PCDD/Fs i dl-PCBs a mar obert, lluny de la costa, són 3 

estudis atmosfèrics, un d’ells realitzat al mar Mediterrani (Castro-Jiménez et al., 2010) i 

els altres dos corresponen a dos transsectes Nord-Sud a l’oceà Atlàntic (Lohmann et al., 

2001; Nizzetto et al., 2010). 
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La presència de dioxines i bifenils policlorats similars a les dioxines en àrees 

oceàniques no està pràcticament estudiada tret d’uns primers estudis atmosfèrics al mar 

Mediterrani i l’oceà Atlàntic, és per això que és necessari un estudi global de 

l’atmosfera oceànica per tal de determinar els nivells de fons de l’atmosfera planetària i 

per comprendre millor els principals impulsors del LRAT de dioxines així com un 

estudi dels nivells d’aquests contaminants en el plàncton marí, base de la cadena 

alimentària marina. 

 

4.2. Expedició de circumnavegació Malaspina 

4.2.1. Antecedents 

L’exploració marítima espanyola s’inicia el segle XVI amb el descobriment 

d’Amèrica de Cristòfol Colom i segueix durant tot el segle XVII en tot el procés de 

descobriment del món, desvetllant els seus límits que fins a aleshores es creien infinits 

(Puig- Santper et Rebok, 2011). No fou fins al segle XVIII que es van començar a 

realitzar les primeres expedicions científiques, una d’elles de la corona espanyola. 

L’expedició de circumnavegació liderada per Alessandro Malaspina salpa amb les 

corbetes Atrevida i Descubierta de Cadis el 1789 i després de 5 anys de navegació per 

tots els oceans retornen al port de sortida. La derrota realitzada per les dues 

embarcacions es mostra en la Figura 4.1. on s’observa que finalment no han donat la 

volta al món, però han explorat detingudament terres i mars d’Amèrica, Àsia i Oceania 

obtenint una gran quantitat de mostres, dibuixos i notes científiques tant naturals com 

antropològiques d’important valor.  

Malgrat que l’expedició és un èxit, per raons polítiques (enemistat entre 

Malaspina i el primer Ministre espanyol) va acabar caient en l’oblit i perdent-se gran 

part de la gran tasca científica realitzada durant aquells 5 anys.  

És en record i reconeixement d’aquesta primera gran expedició científica 

espanyola oblidada neix, 200 anys més tard, l’actual expedició Malaspina, que també 

pretén realitzar una circumnavegació al planeta a la recerca de tresors científics.  
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Figura 4.1. Derrota de la primera expedició científica espanyola liderada per 

Alessandro Malaspina el 1789 (Imatge extreta de Pfly, 2015). 

 

4.2.2. Objectius 

El projecte Malaspina és un projecte multidisciplinari, en el que diferents blocs 

temàtics (física, biogeoquímica, deposició atmosfèrica, fitoplàncton...) es coordinen, 

juntament amb una sèrie de blocs transversals per a un objectiu comú: avaluar l’impacte 

del canvi global en els oceans i estudiar-ne la seva biodiversitat.  

Després cada bloc té els seus objectius concrets més ajustats a la temàtica a la qual 

s’enfoquen. Els objectius generals del bloc de deposició atmosfèrica i contaminació 

orgànica (en el que s’emmarca la tesi) es centren en la quantificació dels processos 

d’intercanvi atmosfera- oceà de nutrients, matèria orgànica i contaminants a l’oceà, 

aportant una nova contribució al coneixement del transport a llarga distància de 

contaminants orgànics i el seu impacte en les cadenes tròfiques planctòniques.  

A més a més l’expedició té l’objectiu de fomentar la cultura científica i formar 

joves investigadors, donar a conèixer la ciència a la població amb unes campanyes d 

difusió importants i promoure el treball interdisciplinari i cooperatiu entre diferents 

grups científics d’Espanya. 

Les mostres oceàniques recollides i analitzades en aquesta tesi doctoral s’han 

obtingut en l’expedició de circumnavegació Malaspina 2010. 
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4.2.3. Campanya de circumnavegació 

La campanya de circumnavegació Malaspina consisteix en una volta al món, 7 

mesos de campanya i més de 700 persones participants requereixen una minuciosa 

preparació per tal que tot surti bé i es pugui aconseguir l’objectiu desitjat i obtenir 

mostres científiques de gran valor i interès per a tota la comunitat. 

L’expedició surt del port de Cadis el 15 de desembre de 2010, el mateix punt d’on 

va sortir Alessandro Malaspina més de 200 anys enrere. En la Figura 4.2 es pot veure la 

derrota seguida per l’Hespérides, el vaixell que va donar la volta al món en l’expedició 

Malaspina 2010.  

 

Figura 4.2. Derrota realitzada per l’Hespérides en l’Expedició Malaspina 2010 (Mapa 

extret de NASA, 2015(c)). 

Els diferents transsectes entre ports s’anomenen “Legs” i la campanya està 

formada per 7 d’ells. El primer és el que va de Cadis a Rio de Janeiro (Brasil), creuant 

l’Atlàntic de banda a banda i de nord a sud. El segon creua pel sud de l’Atlàntic de Rio 

de Janeiro fins a Ciutat del Cap, a Sudàfrica. El 3r Leg creua l’oceà Índic, de Ciutat del 

Cap a Perth (Oest d’Austràlia). El quart Leg es divideix en dos petits Legs, 4a de Perth a 

Sidney i 4b de Sidney a Auckland (Nova Zelanda), un Leg de transició per les costes 

australianes. El Leg 5 creua mig oceà Pacífic en el transsecte Auckland-Honolulú 

(Hawaii, EUA), seguit pel Leg 6 des de Honolulú a Cartagena d’Índies (Colòmbia) 
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creuant pel canal de Panamà. El darrer Leg, el 7è, tanca la volta al globus anant de 

Cartagena d’Índies fins a Cartagena (Espanya), base portuària de l’Hespérides. 

L’arribada a Cartagena és el 14 de juliol de 2011, set mesos després de l’inici de la volta 

al món, completant així la primera expedició científica de circumnavegació Espanyola.  

4.2.4. Recol·lecció de mostres 

Des del Bloc 4 de deposició atmosfèrica i contaminants orgànics s’han recollit 

mostres d’aire, d’aigua superficial, de partícules en suspensió a l’aigua superficial, 

d’aigua de profunditat, bioaerosols i plàncton de diferents profunditats, però dioxines i 

bifenils policlorats només s’han analitzat en les mostres atmosfèriques i les pesques de 

plàncton tal i com es descriu a continuació. 

4.2.4.1. Mostres atmosfèriques 

La recollida de mostres atmosfèriques de l’Expedició Malaspina per al posterior 

anàlisi de COPs és un punt clau en l’estudi dels contaminants orgànics i la seva 

distribució i compartimentació en el globus terrestre degut a la gran importància de 

l’atmosfera com a vector de transport de contaminants a llarga distància. La recollida de 

mostres simultània de fase aerosol i fase gas és important per a entendre i predir la 

manera per la que els COPs es dipositen i entren en els ecosistemes contribuint al cicle 

dels nutrients, carboni o contaminants. 

 Les mostres atmosfèriques es van obtenir mitjançant captadors d’alt volum 

(CAV) instal·lats sobre el pont de govern del vaixell, punt més elevat accessible, 

aproximadament a uns 25 m sobre la superfície del mar (Figura 4.3). Els CAV són 

captadors actius, és a dir, requereixen d’energia elèctrica per a forçar el pas de l’aire a 

través seu.  
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Figura 4.3. Captadors d’alt volum utilitzats en la recol·lecció de mostres atmosfèriques 

de la campanya Malaspina. 

 

El captador està connectat a un penell que el desconnecta de la corrent quan l’aire 

ve de la meitat posterior del vaixell (popa), on hi ha les xemeneies, per tal de no 

contaminar les mostres amb els fums emesos pel propi buc, i el manté en funcionament 

quan l’aire ve de proa.  

En la Figura 4.4 podem veure 

l’esquema del funcionament dels 

CAV utilitzats en l’expedició i el la 

Figura 4.5 el detall del penell que 

regula la captació de l’aire amb els 

angles de captació utilitzats. 

 

 

Figura 4.4. Esquema del sistema de presa de mostres d’aerosols i compostos semi-

volàtils en la fase gas. 
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El volum d’aire mostrejat es calcula restant la lectura del volum inicial del volum 

final, procurant que cada mostra tingui entre 700-1000 m3 d’aire captats. El temps de 

captació variarà depenent de l’estona que hagi vingut l’aire de popa o de proa. Els filtres 

i les espumes recollits són embolicats en paper d’alumini, i guardats en bosses zip al 

congelador a -20ºC fins a l’inici del procés analític.  

 
Figura 4.5. Interior del panell i detall de l’angle de presa de mostra. 

 

4.2.4.2. Mostres de plàncton 

Les dioxines i els bifenils policlorats són 

uns COPs molt hidrofòbics que tendiran a trobar-

se adsorbits al plàncton en medi aquós. Per a la 

recol·lecció del plàncton en la campanya 

Malaspina s’han utilitzat xarxes dobles, tipus 

bongo, com es mostren en la Figura 4.6. per tal de 

recollir més quantitat de plàncton en cada 

llançament. Les xarxes són de 60 cm de diàmetre 

i 50 µm de llum de malla, mida suficient per a 

recol·lectar gran part del fitoplàncton i 

zooplàncton present a la columna d’aigua. Al 

final de cada xarxa hi ha el cubilet, on es quedarà 

retingut el plàncton recollit en la pesca vertical.  

 

Figura 4.6. Bongos utilitzats en la recol·lecció de mostres de plàncton de la campanya 

Malaspina. 
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Els llançaments es realitzen fins a una profunditat 20 m inferior a la profunditat 

màxima de clorofil·la (DCM), zona on es concentra el gruix del fitoplàncton, per 

assegurar-nos que recollim el màxim de plàncton possible. Aquest DCM s’haurà 

determinat prèviament amb el llançament de la roseta, equip que té un CTD 

(conductivity, temperature and depth sensor) que a part d’altres paràmetres com la 

conductivitat, temperatura i profunditat, ens donarà el DCM d’aquella localització on 

estem realitzant l’estació. En els llançaments, els bongos baixaran a 30-40 m/min i 

pujaran a 20 m/min en condicions normals o a velocitats més lentes quan les condicions 

de la mar no siguin bones.  

L’esquema del procés de recollida de mostres de plàncton es mostra en la Figura 

4.7. Després de la pesca vertical, la xarxa es neteja amb una mànega d’aigua salada per 

tal que tot el plàncton que hagi quedat enganxat per les parets caigui fins al cubilet on es 

recol·lecta tot. L’aigua del cubilet amb el plàncton s’aboca a un pot de vidre i es filtra al 

laboratori del vaixell mitjançant una bomba de buit, un matràs kitasato i filtres GF/D de 

47 mm. Els filtres amb el plàncton es dobleguen per la meitat i es guarden embolicats en 

paper d’alumini a dins d’una bossa zip i s’emmagatzemen en un congelador a -20ºC fins 

l’inici del procediment analític. 

 
Figura 4.7. Esquema del procés de recollida de mostres de plàncton realitzat durant la 

campanya Malaspina. 
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4.2.5. Resultats obtinguts 

Els resultats de PCDD/Fs i dl-PCBs de les mostres recollides en l’expedició 

Malaspina es detallen i discuteixen en dos articles publicats a la revista “Environmental 

Science & Technology”. 

En un primer apartat, el 4.2.5.1, es presenta l’article titulat “Background 

concentrations of polychlorinated dibenzo-dioxins and furans in the global oceànic 

atmosphere” on s’inclouen els resultats corresponents a les anàlisis de PCDD/Fs i dl-

PCBs de les 39 mostres atmosfèriques recollides en els 3 oceans que creua l’Hespèrides 

durant la campanya de circumnavegació. L’objectiu d’aquest primer treball consisteix 

en la determinació dels nivells de dioxines i dl-PCBs en l’atmosfera oceànica, tant en la 

fase gas com en l’aerosol, així com estimar la deposició seca d’aquests contaminants 

que es produeix anualment de l’atmosfera a la superfície oceànica. La informació 

suplementària de l’article correspon a l’apèndix C de la present memòria. 

Després d’analitzar els contaminants a l’atmosfera es procedeix a analitzar-los el 

plàncton oceànic recollit en l’expedició Malaspina i el recull de la feina es publica en un 

article titulat “Oceanic sink and biogeochemical controls on the accumulation of 

polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and biphenyls in plankton” i que es 

presenta continuació en l’apartat 4.2.5.2. A part d’obtenir per primera vegada els nivells 

de PCDD/Fs i dl-PCBs en plàncton oceànic, el treball busca estudiar la influència de la 

deposició atmosfèrica i els processos biogeoquímics com a possibles factors 

determinants de la presència de dioxines i dl-PCBs al plàncton oceànic. A l’apèndix D 

es troba la informació suplementària de l’article publicat. 
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4.2.5.1. Article científic nº5: “Background concentrations of 

polychlorinated dibenzo-dioxins and furans in the global oceànic 

atmosphere” 

L. Morales, J. Dachs, B. González-Gaya, G. Hernán, M. Ábalos, E. Abad 

Environmental Science and Technology 48 (2014) 10198−10207 
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4.2.5.2. Article científic nº6: “Oceanic sink and biogeochemical controls 

on the accumulation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans 

and biphenyls in plankton” 

L. Morales, J. Dachs, M.C. Fernández-Pinos, N. Berrojalbiz, C. Mompean, B. 

González-Gaya, B. Jiménez, A. Bode, M. Ábalos, E. Abad. 

Environmental Science and Technology (DOI: 10.1021/acs.est.5b01360) 
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4.3. Discussió de resultats 

En aquest capítol s’han analitzat mostres d’aire i de plàncton de 39 localitzacions 

a mar obert distribuïdes en els 3 oceans principals, l’Atlàntic, l’Índic i el Pacífic.  

Les concentracions de PCDD/Fs obtingudes en l’atmosfera oceànica han estat 

molt baixes, properes al límit de detecció en molts casos i inferiors per alguns altres. Els 

valors obtinguts a l’atmosfera oceànica es poden considerar de zona remota segons la 

classificació de Lohmann et Jones on separa segons el nivell de ∑2,3,7,8 PCDD/F en 

aire ambient en 3 zones: Urbanes o industrials (10 - 100 pg/m3), Rurals (0,5 - 4 pg/m3) i 

remotes (< 0,5 pg/m3) (Lohmann et Jones, 1998). La concentració mitjana de 

l’atmosfera oceànica (fase gas + fase aerosol) ha estat de 0,04 pg/m3, un ordre de 

magnitud inferior als 0,5 de la classificació, fet que n’ha dificultat la seva detecció. En 

la Taula 4.1 es recopilen els valors mínims, màxims i mitjans de PCDD/Fs que s’han 

trobat en l’atmosfera de diferents zones, tant oceàniques, com costeres, rurals o urbanes. 

Observem com en les zones oceàniques en general hi trobem les concentracions de 

dioxines més baixes, amb l’excepció de Lohmann et al. que mostren valors un ordre de 

magnitud superiors a la resta, potser degut a una disminució dels nivells atmosfèrics de 

PCDD/F en la darrera dècada (Nizzetto et al., 2010). A les zones oceàniques els 

segueixen les zones rurals, algunes amb nivells comparables als trobats en oceà obert.  

Taula 4.1. Recull de concentracions mínimes, màximes i mitjanes de PCDD/Fs (fg/m3) 

en l’atmosfera de diferents zones oceàniques, marítimes, costaneres, rurals i urbanes. 

Zones Localització Autor Mínim Màxim Mitjana 

Oceàniques Oceà Atlàntic 

Baker et Hites, 1999 3,1 7,9 29 
Lohmann et al., 2001 115 3176 553 
Nizzetto et al., 2010 0,3 269 44 
Morales et al., 2014 12 126 38 

Marítimes Mediterrani Castro-Jiménez et al., 2010 60 1040 - 

Costaneres 
New Jersey (EUA) Lohmann et al., 2003 190 2700 1000 
Antàrtida Lugar et al., 1996 140 4600 - 

Rurals 
Sub-Alps (Itàlia) Castro-Jiménez et al., 2012 50 3080 - 
Rural Espanya Muñoz-Arnanz et al., 2014 2 300 50 

Urbanes 

Malopolska (Polonia) Umlauf et al., 2010 660 42000 - 
Manizales (Colòmbia) Cortés et al., 2014 52 222 114 
Urbà Espanya Muñoz-Arnanz et al., 2014 20 1000 210 
Porto (Portugal) Courtinho et al., 2007 - - 110 
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 Els nivells de les zones marítimes i costaneres dependran molt de la ubicació que 

tinguin aquestes, si són properes a grans ciutats com el cas de la costa de New Jersey, al 

costat de New York (Lohmann et al., 2003) sembla normal que presenti valors de 

PCDD/Fs atmosfèrics comparables i inclús superiors als d’altres zones urbanes que en 

general són els que presenten uns nivells de dioxines en l’aire més elevats. 

Les concentracions atmosfèriques determinades en l’atmosfera oceànica durant 

l’expedició Malaspina no han estat uniformes. Les mostres més allunyades del continent 

o amb trajectòries d’aire provinents de l’oceà han donat nivells de PCDD/F i de dl-

PCBs més baixos que altres més properes a la costa i amb trajectòries d’aire provinents 

de terra que contenien nivells molt més elevats, arribant fins als 0,13 pg/m3. Aquest és 

el cas de una mostra davant de la costa de Brasil, amb uns nivells de dioxines molt 

elevats, especialment en la fase aerosol, però també en trobem d’altres properes a la 

costa de centre Amèrica o a prop de Sudàfrica que presenten concentracions més 

elevades que la resta.  

En general l’oceà Atlàntic és el que mostra els nivells de contaminants en l’aire 

més alts, disminuint clarament de nord a sud en el cas dels dl-PCB. Aquest 

decreixement latitudinal de la concentració també s’observa en les dioxines del 

transsecte des d’Anglaterra fins a l’Antàrtida (Lohmann et al. 2001). En la Figura 4.8 es 

mostren els valors mitjans de concentració de dioxines obtinguts en els estudis 

atmosfèrics oceànics existents, que corresponen només a l’oceà Atlàntic. El triangle 

blau marca el valor mitjà de les concentracions de ∑PCDD/Fs obtinguts en cada estudi i 

la línia vertical indica el tram de concentracions que s’han obtingut en cada estudi, 

marcant màxims i mínims. Els nivells de Lohmann et al. són un ordre de magnitud 

superiors a la resta, és per aquest motiu que s’ha fet un segon gràfic sense aquests 

resultats per tal de poder apreciar les diferències entre els altres 3 estudis. Veiem que la 

Figura 4.8 b) té uns valors de concentració mitjans més semblants, tots del mateix ordre 

i els màxims i mínims també es mouen en uns rangs similars. Nizzetto et al. tenen els 

nivells màxims més elevats, però són corresponents a les mostres més al nord i properes 

a la costa anglesa, probable focus emissor del contaminants (Nizzetto et al., 2010). 
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 Figura 4.8. Concentracions de PCDD/Fs (fase gas + aerosol) en diferents estudis de 

l’atmosfera de l’Oceà Atlàntic. a) Tots els estudis existents de PCDD/Fs en l’oceà 

Atlàntic. b) gràfic de tots els estudis de PCDD/F de l’oceà Atlàntic excepte el de 

Lohmann et al., 2001 que es un ordre de magnitud superior a la resta. 

 

Les concentracions en plàncton no segueixen la mateixa distribució que en aire, 

no s’observa correlació significativa entre els nivells obtinguts a l’atmosfera i al 

plàncton per a un mateix punt de l’oceà. Mentre que en les mostres d’aire generalment 

les altes concentracions corresponen a zones pròximes a la font, en el plàncton responen 

a altres variables biogeoquímiques. La biomassa és una d’aquestes variables que ens 

explica aproximadament en un 40% la oscil·lació de les concentracions de dioxines i dl-

PCBs en el plàncton. Les zones on hi ha més biomassa, la concentració de contaminant 

és més baixa i, al contrari, quan tenim poca biomassa, les concentracions de PCDD/F i 

PCBs en el plàncton són més elevades. L’efecte de la biomassa no és el mateix per a 

tots els congèneres de dioxines ni pels dl-PCBs, els compostos més hidrofòbics reben 
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una major influència de la biomassa i la seva concentració al plàncton estarà més lligada 

a la quantitat de biomassa que hi hagi que pels compostos menys hidrofòbics.  

En els aerosols, els compostos més hidrofòbics són els predominants, mentre que 

en la fase gas hi trobem els més volàtils que coincideixen en el cas de les dioxines amb 

els menys hidrofòbics. En el transport atmosfèric, la deposició i la degradació seran els 

processos principals d’eliminació del contaminant de l’atmosfera, sent la deposició el 

més important en el cas de les dioxines. L’intercanvi difusiu aire-aigua també es 

produirà, però en menor quantitat, adquirint una major importància en els oceans 

tropicals i subtropicals. Malgrat que l’intercanvi difusiu aire-aigua és més ràpid pels 

compostos menys hidrofòbics (més volàtils), les entrades atmosfèriques per deposició 

poden compensar en part el decreixement de les concentracions en el plàncton degut a la 

dilució de la biomassa. El procés d’absorció dels contaminants al plàncton serà molt 

més ràpid que el de l’entrada d’aquests de l’atmosfera a l’aigua, especialment en el cas 

dels compostos més hidrofòbics. La bomba biològica se’n carregarà de treure aquests 

contaminants adherits al plàncton (especialment els més hidrofòbics) i reduir les 

concentracions de COP a la columna d’aigua amb la sedimentació de la matèria 

orgànica. Hem calculat que anualment sedimenten al fons oceànic del Pacífic, Índic i 

Atlàntic uns 400 Kg de PCDD/F i uns 10500 Kg de dl-PCB. 

Si comparem les quantitats de PCDD/F i dl-PCB que hem calculat que sedimenten 

al fons oceànic amb les que hem calculat que es dipositen de l’atmosfera a l’oceà (350 

Kg PCDD/F/any i 900 Kg dl-PCB/any) veurem que ens falten més entrades a l’oceà per 

tal que puguin dipositar-se amb la bomba biològica les quantitats calculades. Això és 

així perquè ens falta tenir en compte la deposició humida i la difusió aire-aigua, que no 

podem calcular amb les mostres que tenim ja que ens faltarien determinar les 

concentracions dels contaminants en l’aigua de la pluja en el cas de la deposició humida 

i en l’aigua oceànica en el cas de la difusió aire-aigua. A més a més cal tenir en compte 

que els valors de deposició calculats estan subestimats ja que els càlculs s’han realitzat 

amb les mostres de l’expedició Malaspina que tot i que recullen mostres de tots els 

oceans, no arriben a altes latituds, zones on les entrades atmosfèriques són especialment 

elevades (Galbán-Malagón et al., 2012). 

En la Taula 4.2 es recullen algunes dades de deposició seca de PCDD/Fs en 

diversos estudis. El valor global proposat per Lohmann et al. (2001) s’aproxima molt al 

obtingut en el nostre estudi de 354 Kg de PCDD/Fs a l’any. Jurado et al. proposen un 

valor obtingut amb modelització una mica més alt (500 Kg/any) (Jurado et al., 2004), 
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però potser en el nostre estudi hem subestimat els valors de deposició seca globals 

(comentat anteriorment). La quantitat de dioxines que es dipositen en el mar 

Mediterrani i el mar Negre són en proporció molt més elevades (Castro-Jiménez et al., 

2010), però són coherents amb els nivells atmosfèrics més alts detectats en aquestes 

zones. 

Taula 4.2. Recull de dades de deposició seca de PCDD/Fs (Kg/any) sobre diverses 

superfícies oceàniques i marítimes. 

Mar/Oceà Autor Deposició seca de 
PCDD/Fs (Kg/any) 

Tots els Oceans 
Lohmann et al., 2001 350 
Aquest treball (2014) 354 

Oceà Atlàntic Jurado et al., 2004 500 
Mediterrani Castro-Jiménez et al., 2010 4-156 
Mar negre Castro-Jiménez et al., 2010 210 
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Conclusions 
En aquesta memòria s’han determinat els nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs en 

diferents compartiments ambientals, tant de zones terrestres com zones oceàniques, 

distribuïts globalment. Els objectius abordats durant la consecució d’aquesta tesi s’han 

assolit i el treball realitzat ha permès extreure’n conclusions específiques per a cadascun 

dels àmbits treballats que hem dividit en ous de gavina de zones naturals protegides, en 

l’aire de zones terrestres o continentals i en l’atmosfera i el plàncton d’àrees oceàniques. 

Per a tots els casos s’han determinat, en major o menor quantitat, PCDD/Fs i dl-PCBs, 

demostrant l’amplia distribució global d’aquests contaminants. Els resultats obtinguts 

que fan referència als objectius específics de la tesi han estat discutits en detall en els 

diferents capítols. A continuació es presenten les conclusions generals obtingudes de tot 

el treball: 

 

PCDD/Fs i dl-PCBs en ous d’aus de zones naturals protegides 

• S’han detectat PCDD/Fs i dl-PCBs en tots els ous de gavina analitzats en 

els 5 parcs naturals estudiats durant 4 anys i a uns nivells mitjans de 

∑PCDD/Fs entre 48-223 pg/g greix i de ∑dl-PCBs entre 145-911 ng/g 

greix.  

• Els nivells de contaminant varien depenent de la zona estudiada, essent 

més elevats els de major proximitat a nuclis urbans i industrials. El parc 

Natural del Delta de l’Ebre és el que té nivells significativament més 

elevats de les 5 àrees estudiades. 

• Les dues espècies de gavina estudiades en la mateixa àrea presenten 

nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs significativament diferents, fet que 

s’atribueix a la diferent dieta que segueixen com a factor determinant en 

l’acumulació de contaminants. 

• Existeix una major acumulació de PCDD/Fs i dl-PCBs en l’espècie de 

gavina que s’alimenta exclusivament de peix (Larus audouinii) davant de 

la gavina de potes grogues (Larus michahellis) que presenta una 

alimentació oportunista. 
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PCDD/Fs i dl-PCBs en l’atmosfera continental 

• Les concentracions de PCDD/Fs en aire ambient més elevades 

corresponen a les zones urbanes tant a Espanya (1 pg/m3) com a Colòmbia 

(1,7 pg/m3), mentre que les de dl-PCB són més elevades en les zones 

industrials (pel cas de Colòmbia) amb valors de fins a 9,5 pg/m3. 

• Les variacions estacionals observades a Espanya es diferencien en funció 

de l’analit: les PCDD/Fs tenen majors nivells en els períodes hivernals 

mentre que els dl-PCBs presenten les concentracions més elevades a la 

primavera i l'estiu. Aquest comportament es pot atribuir a l’ús dels 

sistemes de calefacció en els mesos d’hivern pel cas de les dioxines i a la 

major volatilització dels dl-PCBs al augmentar la temperatura durant les 

estacions més càlides. 

• La tendència temporal observada en l’aire ambient d’Espanya pels dl-

PCBs constata una disminució progressiva de la seva concentració des de  

2008 fins a l’actualitat. 

• Per a un mateix punt, les concentracions de PCDD/Fs obtingudes amb 

captadors actius en la fracció de PM10 són superiors a les dels dl-PCBs, 

mentre que les concentracions de dl-PCBs obtingudes en els captadors 

passius són superiors a les de les dioxines. Aquests resultats demostren 

que a temperatures no extremes les dioxines dominen en l’aerosol mentre 

que els dl-PCBs es troben majoritàriament a la fase gas degut a la seva 

major volatilitat. 

• El càlcul dels ratis de mostreig de captadors passius a Colòmbia ens dóna 

R més elevades pels dl-PCBs (7,35 m3/dia) indicant una major absorció als 

PUFs que per les PCDD/Fs (0,4 m3/dia) amb baixos valors de R típics de 

compostos que tendeixen a associar-se a les partícules que presenten 

valors elevats del log KOA. 

 

PCDD/Fs i dl-PCBs en àrees oceàniques 

• Les concentracions de PCDD/Fs obtingudes en l’atmosfera oceànica han 

estat molt baixes, amb una mitjana (fase gas + fase aerosol) de 0,04 pg/m3, 



 
Conclusions 

 

203 
 

valor que segons la classificació de Lohman i Jones correspon a una àrea 

remota (<0,5 pg/m3) (Lohman et Jones, 1998). 

• Els nivells de PCDD/Fs i dl-PCBs en l’atmosfera oceànica venen 

determinats per la proximitat a les fonts i la provinença de les trajectòries 

de les masses d’aire, amb nivells més alts quan l’origen és continental.  

• L’oceà Atlàntic és en general el que mostra uns nivells més elevats de 

contaminants en l’aire, disminuint de nord a sud en el cas dels dl-PCBs. 

• S’ha calculat, amb les dades analitzades, que cada any es dipositen de 

l’atmosfera a la superfície oceànica aproximadament 350 Kg de PCDD/Fs 

i 900 Kg de dl-PCBs. 

• Les concentracions en plàncton no depenen dels nivells de contaminant a 

l’atmosfera ni de la proximitat al continent, sinó que responen a variables 

biogeoquímiques com per exemple la biomassa, que explica un 40% de la 

oscil·lació de les concentracions de dioxines i dl-PCBs en el plàncton.  

• L’efecte de la biomassa és més gran pels compostos més hidrofòbics i la 

seva concentració al plàncton estarà més lligada a la quantitat de biomassa 

que hi hagi que pels compostos menys hidrofòbics. 

• La bomba biològica reduirà anualment amb la sedimentació del plàncton 

marí (amb contaminants orgànics adherits) al fons oceànic en uns 400 Kg 

de PCDD/Fs i uns 10.500 Kg de dl-PCBs segons els resultats obtinguts en 

el nostre estudi. 
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ANNEX III: TOXICOLOGICAL SIGNIFICANCE 
 

TABLE S1: No-observed-effect-level (NOEL) and low-observed-effect-level 
(LOEL) (pg TEQ / g ww) for different seabird species. 

 
  pg 

TEQ 
/g 
ww 

Specie Reference 

TE
Q

 fr
om

 th
is

 st
ud

y 

6,0 Yellow-legged gull 
(Medes) 

Morales et 
al., 2015 

6,2 Yellow-legged gull (Cies) 
8,0 Yellow-legged gull 

(Chafarinas) 
8,1 Yellow-legged gull 

(Cabrera) 
19 Yellow-legged gull (Ebro 

delta) 
30 Audouin gull (Ebro delta) 

N
O

EL
 4,6 Cormorant Giesy et al., 

1994 7,5 Caspian tern 
10 Herring gull 
100 bald eagle Elliot et al., 

1996 

LO
EL

 20 wood ducks Giesy et al., 
1994 

130 coast osprey Elliot et al., 
2001 

210 bald eagle Elliot et al., 
1996 
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Table A1. PCDD/PCDF and dl-PCB concentrations (fg/m3) by congener for active stations. 

Congeners 

Palogrande Liceo Nubia 

P1  
(Sept. 2-

2009) 

P2  
(Sept. 4-

2009) 

P3 
(Aug. 

20-2010) 

P4 
(Jun. 20-

2012) 

P5 
(Jun. 23-

2012) 

P6 
(Jun. 26-

2012) 

L1 
(Jan. 27-

2010) 

L2 
(Jan. 29-

2010) 

L3 
(Jun. 20-

2012) 

L4 
(Jun. 26-

2012) 

N1 
(Jun. 20-

2012) 

N2 
(Jun. 23-

2012) 

N3 
(Jun. 26-

2012) 

Weekday* Tues. Wed. Fri. Wed. Sat. Tues. Wed. Fri. Wed. Tues. Wed. Sat. Tues. 

PCDD/PCDF 

2,3,7,8-TCDD 0.03 1.07 0.78 0.10 0.54 0.39 0.96 0.88 1.33 1.77 0.20 0.53 0.08 

1,2,3,7,8-
PeCDD 0.41 0.95 1.79 2.53 0.86 1.08 9.07 4.69 3.75 9.95 1.55 1.78 10.84 

1,2,3,4,7,8-
HxCDD 0.94 0.64 2.46 1.88 1.18 2.76 11.26 4.78 4.49 10.53 0.87 3.62 23.84 

1,2,3,6,7,8-
HxCDD 2.84 1.54 3.67 3.50 3.28 7.02 28.59 11.35 7.06 35.35 1.48 8.98 46.14 

1,2,3,7,8,9-
HxCDD 2.28 1.14 3.26 3.40 2.84 5.67 25.15 3.80 6.13 24.81 1.86 6.84 40.75 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 33.88 10.53 44.57 44.91 32.19 48.21 259.55 109.85 56.94 175.27 14.41 64.86 343.27 

OCDD 94.74 22.83 171.00 146.64 93.44 96.77 548.26 377.61 159.67 332.92 52.09 136.98 414.33 

2,3,7,8-TCDF 0.96 4.59 0.88 1.35 0.70 0.07 10.14 9.43 7.11 13.14 1.46 2.04 2.84 

1,2,3,7,8-
PeCDF 1.48 4.03 1.90 2.35 1.29 2.43 19.42 19.64 11.58 27.26 3.07 3.48 1.74 

2,3,4,7,8-
PeCDF 2.92 4.09 3.78 5.35 3.19 8.09 45.60 36.83 17.64 57.33 3.06 7.23 19.76 

1,2,3,4,7,8-
HxCDF 4.26 3.24 6.64 6.02 4.01 12.44 44.06 37.96 18.21 75.48 3.92 10.23 39.01 

1,2,3,6,7,8-
HxCDF 4.76 3.14 7.45 5.24 4.09 13.84 45.72 40.48 18.28 77.24 4.30 10.90 36.03 
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Congeners 

Palogrande Liceo Nubia 

P1  
(Sept. 2-

2009) 

P2  
(Sept. 4-

2009) 

P3 
(Aug. 

20-2010) 

P4 
(Jun. 20-

2012) 

P5 
(Jun. 23-

2012) 

P6 
(Jun. 26-

2012) 

L1 
(Jan. 27-

2010) 

L2 
(Jan. 29-

2010) 

L3 
(Jun. 20-

2012) 

L4 
(Jun. 26-

2012) 

N1 
(Jun. 20-

2012) 

N2 
(Jun. 23-

2012) 

N3 
(Jun. 26-

2012) 

Weekday* Tues. Wed. Fri. Wed. Sat. Tues. Wed. Fri. Wed. Tues. Wed. Sat. Tues. 

2,3,4,6,7,8-
HxCDF 7.30 4.02 9.69 7.93 6.68 19.35 61.91 42.06 24.68 122.89 4.84 21.07 73.63 

1,2,3,7,8,9-
HxCDF 0.74 0.33 4.08 2.39 0.83 8.75 6.15 2.47 3.17 3.98 2.06 1.89 24.11 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 25.60 10.96 29.42 21.86 19.92 51.55 140.53 116.30 63.44 346.71 11.76 41.72 200.50 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 3.70 2.60 5.50 4.11 4.21 14.27 29.85 25.85 12.43 59.44 3.02 13.55 32.03 

OCDF 19.74 8.19 23.44 14.46 23.98 47.06 82.69 66.90 45.58 323.13 11.06 46.40 110.00 

ΣPCDD/PCDF 206.59 83.89 320.30 274.00 203.26 339.74 1368.91 910.89 461.50 1697.19 121.03 382.10 1418.91 

WHO-TEQ98 5.03 6.37 9.18 9.32 6.00 13.78 61.45 42.76 24.75 83.97 5.81 13.88 55.34 

WHO-TEQ2005 4.44 5.48 8.43 8.24 5.36 12.14 52.07 35.09 21.03 72.09 5.15 12.40 51.46 

ΣPCDD 135.13 38.70 227.52 202.96 134.35 161.89 882.83 512.96 239.38 590.59 72.46 223.58 879.25 

ΣPCDF 71.46 45.19 92.78 71.04 68.91 177.85 486.08 397.92 222.12 1106.60 48.57 158.52 539.66 

PCDD/PCDF 1.89 0.86 2.45 2.86 1.95 0.91 1.82 1.29 1.08 0.53 1.49 1.41 1.63 

dl-PCB 

PCB-81 1.40 1.90 7.03 3.63 6.81 6.30 8.18 7.94 5.65 9.06 5.00 6.68 10.43 

PCB-77 18.71 10.41 16.29 7.29 8.02 11.17 63.57 56.88 24.07 29.21 7.70 11.09 16.34 

PCB-126 3.13 3.77 10.16 6.07 12.70 9.82 11.82 11.46 8.36 10.96 6.77 10.31 15.44 

PCB-169 2.17 1.48 7.81 2.94 4.83 5.09 9.09 8.82 4.26 8.12 2.42 5.25 5.89 

PCB-123 5.83 8.21 14.07 4.61 8.91 8.62 16.36 15.87 6.93 7.45 5.16 7.47 12.87 

PCB-118 174.50 181.99 189.89 48.97 40.02 82.01 220.91 214.28 64.17 83.80 36.66 54.01 110.42 
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Congeners 

Palogrande Liceo Nubia 

P1  
(Sept. 2-

2009) 

P2  
(Sept. 4-

2009) 

P3 
(Aug. 

20-2010) 

P4 
(Jun. 20-

2012) 

P5 
(Jun. 23-

2012) 

P6 
(Jun. 26-

2012) 

L1 
(Jan. 27-

2010) 

L2 
(Jan. 29-

2010) 

L3 
(Jun. 20-

2012) 

L4 
(Jun. 26-

2012) 

N1 
(Jun. 20-

2012) 

N2 
(Jun. 23-

2012) 

N3 
(Jun. 26-

2012) 

Weekday* Tues. Wed. Fri. Wed. Sat. Tues. Wed. Fri. Wed. Tues. Wed. Sat. Tues. 

PCB-114 3.94 3.27 5.47 4.96 9.72 8.51 6.97 6.54 6.58 7.60 5.38 7.71 12.74 

PCB-105 69.56 45.84 46.10 21.23 18.13 33.72 90.70 91.23 31.00 35.58 16.47 18.69 43.83 

PCB-167 32.71 20.73 11.72 3.81 4.06 4.37 16.01 14.03 4.56 6.49 2.72 3.84 4.41 

PCB-156 69.82 44.58 25.79 6.62 6.90 8.48 38.13 36.81 9.87 14.22 5.04 5.37 10.55 

PCB-157 11.15 5.23 5.47 2.53 3.88 3.85 7.17 6.47 3.61 6.53 1.99 4.46 4.62 

PCB-189 32.55 7.02 6.25 2.90 4.81 4.27 7.27 7.05 6.19 7.87 2.55 5.28 6.85 

Σdl-PCB 425.46 334.42 346.06 115.56 128.79 186.21 496.19 477.38 175.24 226.91 97.85 140.15 254.39 

WHO-TEQ98 0.41 0.44 1.14 0.65 1.34 1.06 1.34 1.30 0.90 1.21 0.72 1.10 1.64 

WHO-TEQ2005 0.39 0.43 1.26 0.70 1.42 1.14 1.48 1.43 0.97 1.35 0.75 1.19 1.73 

PCDD/F+dl-PCB 

WHO-TEQ98 5.44 6.81 10.32 9.97 7.34 14.84 62.79 44.06 25.65 85.18 6.53 14.98 56.97 

WHO-TEQ2005 4.83 5.91 9.69 8.94 6.78 13.28 53.55 36.52 22.00 73.44 5.91 13.60 53.19 

 

PM10 (µg/m3) 34 33 31 32 27 27 48 47 40 44 29 30 28 
 

*Weekday: Tues. (Tuesday); Wed. (Wednesday); Fri. (Friday); Sat. (Saturday). 
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Table A2. PCDD/PCDF and dl-PCB concentrations (fg/m3-day) by congener for passive stations.  

Congeners 
Palogrande Liceo Sena Nubia 

P-P1 P-P2 P-P3 P-L1 P-L2 P-L3 P-S1 P-S2 P-S3 P-N1 P-N2 P-N3 

PCDD/PCDF 

2,3,7,8-TCDD 0.60 0.34 0.41 1.26 0.59 0.99 0.59 0.39 0.68 0.99 0.61 0.67 

1,2,3,7,8-PeCDD 2.15 1.07 0.99 2.41 1.98 2.23 1.60 1.36 1.61 2.50 2.78 2.19 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.39 0.62 0.68 0.23 0.83 1.27 1.52 0.49 0.79 2.45 1.88 1.42 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 1.96 1.48 1.56 2.64 2.27 3.33 3.03 1.70 1.72 4.02 3.95 2.88 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.81 1.03 1.13 2.62 1.72 2.41 1.74 1.13 1.31 3.52 2.57 2.18 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 7.87 6.24 7.53 18.02 28.05 19.44 14.24 5.32 7.80 17.99 13.71 12.79 

OCDD 29.23 19.05 21.08 72.37 148.46 71.61 35.26 17.06 27.72 40.91 29.55 29.03 

2,3,7,8-TCDF 4.79 4.02 2.53 9.12 6.04 6.07 12.25 6.95 7.01 14.80 9.33 5.57 

1,2,3,7,8-PeCDF 7.16 3.02 2.46 1.96 4.56 5.11 9.79 5.18 6.09 3.19 8.30 5.69 

2,3,4,7,8-PeCDF 4.79 3.63 2.53 7.00 5.70 6.27 12.59 7.03 6.88 13.77 10.87 7.40 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 2.50 2.10 1.45 4.14 3.10 3.24 7.81 3.48 2.36 7.14 6.68 3.58 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 2.38 2.49 1.24 4.25 3.66 2.74 6.96 3.52 1.72 8.30 8.02 3.57 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 2.16 1.98 1.79 3.93 3.41 4.33 5.91 3.73 3.55 7.08 7.04 4.91 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.29 0.51 0.50 0.71 0.95 1.49 2.73 1.09 0.48 2.52 1.76 0.54 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 3.59 4.38 3.88 7.98 7.42 8.63 13.84 6.24 8.54 13.74 13.53 11.41 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.36 0.60 0.61 0.89 0.82 1.58 2.09 0.95 1.38 1.41 1.64 1.92 

OCDF 1.42 1.78 1.92 4.48 3.30 5.18 7.70 2.62 4.39 6.68 4.87 5.87 

ΣPCDD/PCDF 72.46 54.34 52.31 144.03 222.84 145.93 139.66 68.24 84.02 151.02 127.10 101.64 

WHO-TEQ98 7.16 4.92 4.00 10.31 8.22 9.40 13.48 7.87 8.10 15.85 13.65 9.58 

WHO-TEQ2005 6.06 4.13 3.45 8.89 7.02 8.06 10.78 6.36 6.61 13.05 11.32 8.00 

ΣPCDD 43.01 29.83 33.39 99.56 183.89 101.29 57.99 27.46 41.63 72.39 55.05 51.17 

ΣPCDF 29.45 24.51 18.92 44.47 38.95 44.64 81.67 40.79 42.39 78.63 72.04 50.47 

PCDD/PCDF 1.46 1.22 1.76 2.24 4.72 2.27 0.71 0.67 0.98 0.92 0.76 1.01 
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dl-PCB 

PCB-81 19.57 12.16 8.77 29.61 23.89 28.36 64.86 38.33 45.93 61.92 31.43 23.85 

PCB-77 170.85 129.24 164.27 378.95 240.19 256.05 960.74 473.35 759.98 787.71 393.86 288.26 

PCB-126 20.54 17.49 21.02 35.31 26.57 24.59 30.94 32.10 29.00 73.58 42.53 28.29 

PCB-169 9.75 4.62 1.06 8.34 5.16 5.76 12.26 8.94 3.60 19.96 9.86 6.01 

PCB-123 73.88 52.71 57.60 151.91 98.38 108.21 489.19 224.32 273.12 368.21 188.62 145.08 

PCB-118 696.89 425.61 482.64 1387.70 854.30 1080.83 4922.16 2085.35 3062.40 3601.12 1737.40 1388.66 

PCB-114 21.81 14.70 16.55 43.20 25.96 34.21 141.33 61.39 86.56 111.49 53.37 39.73 

PCB-105 265.33 172.76 201.78 526.51 338.67 441.76 2165.72 900.47 1253.75 1625.58 805.28 611.75 

PCB-167 32.24 21.21 18.17 65.43 40.96 44.81 179.99 68.37 105.55 144.37 79.93 53.14 

PCB-156 52.22 36.91 35.55 117.48 71.32 87.36 388.58 145.73 231.34 346.37 172.94 128.91 

PCB-157 17.37 10.44 6.63 26.79 16.57 15.96 90.47 35.55 46.99 88.05 41.99 37.90 

PCB-189 12.49 7.08 3.51 17.75 9.10 10.66 27.74 12.83 17.51 31.62 18.97 15.61 

Σdl-PCB 1392.92 904.93 1017.57 2788.97 1751.07 2138.57 9474.00 4086.73 5915.72 7259.99 3576.17 2767.18 

WHO-TEQ98 2.32 1.91 2.23 3.96 2.92 2.78 4.39 3.80 3.66 8.48 4.80 3.24 

WHO-TEQ2005 2.40 1.93 2.18 3.90 2.89 2.72 3.83 3.64 3.25 8.24 4.69 3.12 

PCDD/F+dl-PCB 

WHO-TEQ98 9.48 6.82 6.24 14.27 11.14 12.18 17.88 11.66 11.76 24.33 18.46 12.82 

WHO-TEQ2005 8.47 6.06 5.63 12.79 9.91 10.78 14.61 10.00 9.86 21.29 16.01 11.11 
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Table A3. Other studies in ambient air using passive air sampler (PAS) 

 
Region/Country POP Values (Mean and range) Classification References 

Manizales, Colombia 

PCDD/PCDF 
29 (18 – 39)  

fg WHO-TEQ2005/m3 

Urban/Industrial This study 
dl-PCB 

14 (7 - 25)  
fg WHO-TEQ98/m3 

4 (2 - 8) 
fg WHO-TEQ2005/m3 

Latin America: Antigua and 
Barbuda, Bahamas, Brazil, 

Chile, Cuba, Ecuador, Haiti, 
Jamaica,  Mexico, Peru, 

Uruguay 

PCDD/PCDF 
74 (9 - 678)  

fg WHO-TEQ98/m3 

Urban/Industrial Bogdal et al., 2013 

dl-PCB 
14 (1 -248)  

fg WHO-TEQ98/m3 

Africa: Congo, Ethiopia, 
Ghana, Mali, Kenya, 

Mauritius, Nigeria, Senegal, 
Togo, Uganda, Zambia 

PCDD/PCDF 
51 (18 -532)  

fg WHO-TEQ98/m3 

dl-PCB 
11 (7 -278)  

fg WHO-TEQ98/m3 

Pacific Island: Fiji, Kiribati, 
Niue, Palau, Samoa, Solomon 

Islands, Tuvalu 

PCDD/PCDF 
3 (1 -87)  

fg WHO-TEQ98/m3 

dl-PCB 
3 (3 -23)  

fg WHO-TEQ98/m3 

Barcelona, Spain 

PCDD/PCDF 

2.6 – 3.4  
pg WHO-TEQ2005  

2 
pg WHO-TEQ2005 

Urban/Industrial 
 

Background 

Mari et al., 2008 

PCB 118 

2 – 3  
ng WHO-TEQ98  

< 3  
ng WHO-TEQ98 

Urban/Industrial 
 

Background 

Lake Maggiore, Italy 
PCDD/PCDF 

11  
fg WHO-TEQ98/m3 

Remote 
Castro Jimenez et 

al., 2008 
dl-PCB 

6 
fg WHO-TEQ98/m3 

 

Africa (MONET) PCDD/PCDF 
55 

fg WHO-TEQ98/m3 
 Holoubek et al., 

2008 (MONET) 

La Habana - Cuba dl-PCB 
2042  

fg WHO-TEQ98/m3 
 

Bogdal et al., 2013 
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Table A4. Other studies in ambient air using active sampling in PM10 
 

Region/Country POP Values Classification References 

Manizales, Colombia 
PCDD/PCDF 23 (4 – 72)  

fg WHO-TEQ2005/m3 Urban/Industrial This study 
dl-PCB 1.1 (0.4 – 1.7)  

fg WHO-TEQ2005/m3 

Sao Paulo, Brazil PCDD/PCDF 0.045 – 0.751  
pg I-TEQ2005/m3 Urban de Assunção et al., 2005 

Region/Country POP Values Classification References 

Barcelona, Spain 
PCDD/PCDF 

18.5 – 38.7  
fg WHO-TEQ2005/m3 

10.9 
fg WHO-TEQ2005/m3 

Urban/Industrial 
 

Background Mari et al., 2008 

dl-PCB <10 – 13  
pg WHO-TEQ2005/m3 Urban/Industrial 

Korea PCB 118 2.82 pg/m3 
0.8 pg/m3 

Urban (Seoul) 
Rural (Kyonggi-do) Yeo et al., 2004 

Gyeonggi-do, South Korea dl-PCB 

8 (1 – 22) 
fg WHO-TEQ2005/m3 

4 
fg WHO-TEQ2005/m3 

22 (1 – 86) 
fg WHO-TEQ2005/m3 

Old residential 
 

Commercial 
 

Industrial 

Kim et al., 2011 

Northern Italy 
PCDD/PCDF 14 fg  

WHO-TEQ98/m3 Remote Castro-Jimenez et al., 2008 
dl-PCB 1 fg  

WHO-TEQ98/m3 

Tangshan, China PCDD/PCDF 51.2 -372.2 
fg I-TEQ/m3 Industrial Ren et al., 2011 
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TABLE S1a: Summary data information of the collected gas phase samples 

 
 
 
  

Sample Start date
Start 
time

End date End time
From 
Lat (°N)

From 
Long (°E)

To Lat 
(°N)

To Long 
(°E)

Sampled 
volume 
(m3)

Air T (°C)

G4 20/12/2010 12:30 21/12/2010 13:42 28.05 ‐19.23 24.98 ‐21.07 1344 22.1

G11 28/12/2010 18:30 29/12/2010 12:06 9.04 ‐26.05 7.34 ‐26.02 636 26.0

G16 01/01/2011  10:30 02/01/2011  10:30 0.29 ‐26.01 ‐3.03 ‐27.33 982 26.6

G18 03/01/2011 19:21 08/01/2011 11:30 ‐5.74 ‐28.61 ‐15.82 ‐33.42 897 26.8

G23 08/01/2011 14:47 09/01/2011 22:30 ‐15.80 ‐33.42 ‐19.43 ‐35.14 1105 26.0

G24 09/01/2011 23:00 11/01/2011 16:20 ‐19.52 ‐35.19 ‐23.21 ‐37.32 797 26.1

G30 22/01/2011  23:00 23/01/2011 13:30 ‐26.24 ‐25.55 ‐26.41 ‐24.26 1062 24.7

G34 26/01/2011 21:10 27/01/2011 19:35 ‐28.35 ‐13.48 ‐28.76 ‐11.17 608 22.5

G35 27/01/2011 20:00 28/01/2011 18:43 ‐28.77 ‐11.07 ‐29.48 ‐6.98 897 22.0

G39 31/01/2011 19:10 01/02/2011 18:50 ‐30.97 1.62 ‐31.49 4.88 851 20.3

G41 02/02/2011 20:13 03/02/2011 18:50 ‐31.97 7.75 ‐32.52 10.95 745 20.2

G46 14/02/2011 13:40 15/02/2011 10:00 ‐34.71 28.48 ‐34.49 31.00 725 23.8

G49 17/02/2011 12:50 18/02/2011 15:00 ‐33.83 37.19 ‐33.44 40.99 906 22.1

G51 19/02/2011 14:10 20/02/2011 13:20 ‐33.08 44.65 ‐32.71 48.43 904 21.7

G58 02/03/2011 6:50 03/03/2011 5:37 ‐29.81 79.68 ‐29.80 82.53 886 22.4

G60 04/03/2011 8:00 07/03/2011 4:25 ‐29.72 86.44 ‐29.56 96.25 810 21.2

G63 07/03/2011 5:00 08/03/2011 4:00 ‐29.58 96.51 ‐29.89 100.00 1181 21.0

G67 11/03/2011 3:26 13/03/2011 1:06 ‐31.10 110.24 ‐32.05 115.74 968 20.6

G69 19/03/2011 2:15 21/03/2011   2:49 ‐35.96 117.39 ‐37.27 124.88 1182 18.9

G71 09/04/2011 12:15 10/04/2011   12:30 ‐33.99 159.56 ‐34.10 165.17 847 19.2

G73 11/04/2011 12:21 12/04/2011 12:30 ‐34.20 170.77 ‐35.56 174.93 1306 19.0

G82 20/04/2011 12:12 23/04/2011 12:46 ‐23.70 ‐178.41 ‐16.42 ‐174.77 792 25.0

G85 23/04/2011 19:00 24/04/2011 12:30 ‐15.90 ‐174.49 ‐14.03 ‐173.62 627 27.5

G88 26/04/2011 12:30 27/04/2011 12:40 ‐10.03 ‐172.41 ‐7.47 ‐171.55 752 27.7

G92 30/04/2011 11:21 03/05/2011 11:00 ‐1.73 ‐168.60 6.52 ‐164.58 834 26.3

G97 06/05/2011 18:00 07/05/2011 11:00 15.00 ‐160.82 17.24 ‐159.81 973 24.9

G103 15/05/2011 23:15 17/05/2011 0:00 21.51 ‐153.02 21.06 ‐150.47 851 23.7

G106 19/05/2011 16:30 20/05/2011 16:59 19.90 ‐141.62 19.28 ‐138.97 959 20.9

G113 26/05/2011 17:45 27/05/2011 14:30 15.31 ‐122.00 14.53 ‐118.77 845 23.8

G120 03/06/2011 0:00 03/06/2011 22:00 10.51 ‐101.20 9.97 ‐98.82 803 27.3

G121 03/06/2011 23:25 04/06/2011 23:00 9.91 ‐98.46 9.24 ‐95.32 824 28.0

G122 04/06/2011 23:20 05/06/2011 23:00 9.20 ‐95.21 8.57 ‐92.30 800 27.7

G125 07/06/2011 12:30 08/06/2011 13:18 7.22 ‐87.96 5.91 ‐84.79 882 26.3

G126 10/06/2011 8:45 11/06/2011 9:10 8.33 ‐79.54 9.34 ‐79.92 718 29.3

G127 20/06/2011 16:10 21/06/2011 13:15 12.51 ‐73.88 14.22 ‐71.77 823 28.0

G129 22/06/2011 16:20 23/06/2011 13:00 15.08 ‐69.33 15.62 ‐67.13 689 29.0

G133 27/06/2011 12:55 28/06/2011 21:50 19.04 ‐55.17 20.33 ‐51.62 1066 28.0

G137 01/07/2011 20:15 02/07/2011 17:30 23.16 ‐43.55 24.15 ‐40.83 817 25.9

G142 06/07/2011 9:40 07/07/2011 16:50 27.99 ‐29.69 29.21 ‐25.96 817 22.5

Gas phase Samples
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TABLE S1b: Summary data information of the collected aerosol phase samples 

 
 
  

Sample Start date
Start 
time

End date End time
From 
Lat (°N)

From 
Long (°E)

To Lat 
(°N)

To Long 
(°E)

Sampled 
volume 
(m3)

Air T (°C)

A4 20/12/2010 12:30 21/12/2010 13:42 28.05 ‐19.23 24.98 ‐21.07 1344 22.1

A16 01/01/2011  10:30 02/01/2011  10:30 0.29 ‐26.01 ‐3.03 ‐27.33 982 26.6

A23 08/01/2011 14:47 09/01/2011 22:30 ‐15.80 ‐33.42 ‐19.43 ‐35.14 1105 26.0
A24 09/01/2011 23:00 11/01/2011 16:20 ‐19.52 ‐35.19 ‐23.21 ‐37.32 797 26.1
A35 27/01/2011 20:00 28/01/2011 18:43 ‐28.77 ‐11.07 ‐29.48 ‐6.98 897 22.0
A41 02/02/2011 20:13 03/02/2011 18:50 ‐31.97 7.75 ‐32.52 10.95 745 20.2
A46 14/02/2011 13:40 15/02/2011 10:00 ‐34.71 28.48 ‐34.49 31.00 725 23.8
A63 07/03/2011 5:00 08/03/2011 4:00 ‐29.58 96.51 ‐29.89 100.00 1181 21.0
A67 11/03/2011 3:26 13/03/2011 1:06 ‐31.10 110.24 ‐32.05 115.74 968 20.6
A69 19/03/2011 2:15 21/03/2011   2:49 ‐35.96 117.39 ‐37.27 124.88 1182 18.9
A73 11/04/2011 12:21 12/04/2011 12:30 ‐34.20 170.77 ‐35.56 174.93 1306 19.0
A82 20/04/2011 12:12 23/04/2011 12:46 ‐23.70 ‐178.41 ‐16.42 ‐174.77 792 25.0
A88 26/04/2011 12:30 27/04/2011 12:40 ‐10.03 ‐172.41 ‐7.47 ‐171.55 752 27.7
A97 06/05/2011 18:00 07/05/2011 11:00 15.00 ‐160.82 17.24 ‐159.81 973 24.9

A103 15/05/2011 23:15 17/05/2011 0:00 21.51 ‐153.02 21.06 ‐150.47 851 23.7
A113 26/05/2011 17:45 27/05/2011 14:30 15.31 ‐122.00 14.53 ‐118.77 845 23.8
A122 04/06/2011 23:20 05/06/2011 23:00 9.20 ‐95.21 8.57 ‐92.30 800 27.7
A127 20/06/2011 16:10 21/06/2011 13:15 12.51 ‐73.88 14.22 ‐71.77 823 28.0
A137 01/07/2011 20:15 02/07/2011 17:30 23.16 ‐43.55 24.15 ‐40.83 817 25.9

Aerosol phase Samples
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ANNEX II: 
QUALITY ASSURANCE /QUALITY CONTROL 
 

TEXT: Quality control of the samples 

 

Analyses were performed in the Laboratory of dioxins of the Institute of Environmental 

Assessment and Water research (IDAEA) at the Spanish National Research Council (CSIC). 

The Laboratory is accredited by ENAC for ISO/IEC 17025 for the analysis of PCDD/F and 

dl-PCB in environmental matrixes, including air samples. This accreditation certifies the 

technical competence of the laboratory for the dioxins analysis.  

The Laboratory has a Quality assurance/Quality control (QA/QC) plan which include the 

periodic analysis of blanks, certified reference materials and participation in international 

laboratory intercalibrations. A part from the routine blanks included in the QA/QC Laboratory 

plan, field blanks and lab blanks were performed for the oceanic air samples from Malaspina 

circumnavigation project. Field blanks consisting of pre-extracted PUF and cleaned QFF were 

collected. The materials were transported to the sampling area, mounted in the sampler, 

packed and stored into the ship together with the samples until analysis. Two field blanks 

were analyzed with the real samples. Additionally Lab blanks were included as one in every 

15 samples. As in other open sea PCDD/F studies (Castro et al 2010, Nizetto et al 2010) Lab 

blanks did not show any significant levels of the analyzed compounds being most of them 

under detection limit.  

The limit of detection (LOD) was 3 times the signal noise (S/N) obtained from the 

HRGC/HRMS. The mean LODs blanks ranged 0.16-3.1 fg/m3(based on an average volume of 

900 m3) for atmospheric PCDD/Fs and dl-PCBs. Recovery of 13C12-PCDD/F ranged between 

26 and 146% for gas phase samples and between 30 and 141% for aerosol samples. 

Otherwise, 13C12-dl-PCB recovery, ranged 36-150% for gas phase samples and 41-118% for 

aerosol samples. Recovery correction was performed to all samples. 
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TABLE S2a: Detection Limits of the analytical procedure for the PCDD/F and dl-PCB in gas phase samples 

 

 
 
  

G4 G11 G16 G18 G23 G24 G30 G34 G35 G39 G41 G46 G49 G51 G58 G60 G63 G67 G69 G71 G73 G82 G85 G88 G92 G97 G103 G106G113G120 G121 G122G125G126 G127 G129 G133 G137G142

2,3,7,8-TCDF 0.06 0.16 0.08 1.32 0.09 0.18 0.07 0.05 0.40 0.13 0.57 0.26 0.16 0.09 0.10 0.59 0.03 0.12 0.41 0.53 0.07 0.13 0.14 0.15 1.18 0.13 0.10 0.09 0.08 0.84 1.41 0.14 0.06 0.22 0.12 0.33 0.52 0.12 0.47

1,2,3,7,8-PeCDF 0.73 1.32 0.23 0.95 0.16 0.82 0.43 1.02 0.46 0.40 1.01 0.66 0.55 0.31 0.15 0.93 0.63 0.28 0.47 0.79 0.63 0.57 0.20 0.74 1.18 0.68 0.67 0.19 0.24 1.15 1.46 0.68 0.44 1.56 1.13 0.62 0.76 3.03 0.65

2,3,4,7,8-PeCDF 0.73 1.32 0.23 1.75 0.16 0.80 0.08 1.01 0.46 0.41 0.99 0.65 0.57 0.32 0.15 0.91 0.65 0.29 0.46 0.78 0.63 0.57 0.20 0.77 0.53 0.70 0.68 0.19 0.24 1.13 2.35 0.71 0.44 1.52 1.13 0.59 0.74 3.14 0.64

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.36 0.38 0.08 1.66 0.13 0.14 0.15 0.08 0.29 0.11 0.75 0.47 0.15 0.16 0.08 0.85 0.06 0.17 0.35 0.99 0.31 0.44 0.23 0.33 0.74 0.52 0.13 0.12 0.21 0.86 1.79 0.34 0.34 0.35 0.30 0.29 0.78 0.32 0.45

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.37 0.34 0.08 1.74 0.13 0.38 0.17 0.08 0.28 0.25 0.73 0.42 0.14 0.16 0.08 0.89 0.06 0.18 0.35 1.05 0.23 0.39 0.20 0.35 0.73 0.50 0.12 0.10 0.21 0.88 1.88 0.36 0.30 0.36 0.26 0.31 0.80 0.28 0.48

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.34 0.33 0.09 1.68 0.13 0.45 0.18 0.08 0.28 0.26 0.21 0.42 0.14 0.15 0.08 0.91 0.15 0.16 0.35 1.06 0.25 0.32 0.08 0.32 0.72 0.52 0.13 0.09 0.19 0.83 1.89 0.34 0.31 0.30 0.27 0.31 0.73 0.27 0.48

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.39 0.38 0.09 1.92 0.14 0.52 0.20 0.09 0.34 0.13 0.88 0.48 0.17 0.19 0.08 1.04 0.17 0.19 0.42 1.21 0.29 0.38 0.19 0.37 0.82 0.60 0.16 0.09 0.24 0.95 2.16 0.39 0.11 0.34 0.32 0.37 0.83 0.31 0.55

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.09 0.17 0.10 1.46 0.12 0.22 0.21 0.14 0.32 0.19 1.07 0.23 0.12 0.15 0.19 1.06 0.10 0.14 0.45 0.64 0.15 0.14 0.17 0.12 1.18 0.11 0.13 0.07 0.12 0.63 1.07 0.22 0.07 0.22 0.05 0.35 0.70 0.34 1.08

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.10 0.20 0.13 1.82 0.15 0.48 0.26 0.18 0.40 0.23 1.34 0.28 0.15 0.12 0.15 1.32 0.12 0.18 0.57 0.80 0.17 0.16 0.21 0.15 1.47 0.14 0.10 0.08 0.18 0.79 2.86 0.27 0.08 0.26 0.05 0.42 0.87 0.42 1.35

OCDF 0.49 0.47 0.09 2.88 0.09 0.22 0.10 0.87 0.51 0.12 1.47 0.28 0.15 0.16 0.07 1.14 0.11 0.31 0.45 1.09 0.11 0.39 0.12 0.20 1.31 0.13 0.19 0.07 0.20 0.83 2.56 0.43 0.09 0.31 0.12 0.56 0.73 0.17 0.37

2,3,7,8-TCDD 0.06 0.17 0.07 1.53 0.09 0.36 0.15 0.05 0.46 0.11 0.71 0.36 0.18 0.12 0.13 0.90 0.05 0.23 0.57 0.73 0.10 0.14 0.15 0.22 1.82 0.18 0.16 0.08 0.13 0.79 1.90 0.20 0.11 0.38 0.10 0.45 0.66 0.29 0.62

1,2,3,7,8-PeCDD 0.56 0.75 0.25 1.91 0.21 0.96 0.38 0.84 0.52 0.30 0.72 0.71 0.75 0.36 0.21 1.01 0.40 0.35 0.57 0.80 0.31 0.77 0.56 0.41 1.18 0.49 0.36 0.15 0.40 1.13 2.18 0.63 0.44 1.18 0.46 0.64 0.87 1.17 0.74

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.09 0.21 0.10 2.23 0.11 0.45 0.23 0.13 0.47 0.07 0.93 0.51 0.27 0.13 0.12 1.09 0.29 0.26 0.58 0.95 0.14 0.32 0.13 0.26 1.09 0.22 0.23 0.13 0.15 0.71 2.46 0.18 0.15 0.54 0.19 0.55 0.80 0.17 0.73

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.10 0.22 0.10 2.27 0.11 0.38 0.23 0.13 0.50 0.14 0.98 0.53 0.14 0.07 0.13 1.15 0.30 0.23 0.59 1.02 0.14 0.32 0.13 0.19 1.16 0.25 0.25 0.13 0.16 0.73 2.74 0.33 0.18 0.52 0.20 0.58 0.85 0.38 0.79

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.09 0.22 0.10 2.34 0.10 0.46 0.23 0.13 0.49 0.06 0.97 0.53 0.26 0.13 0.11 1.14 0.29 0.26 0.61 1.00 0.15 0.33 0.13 0.26 1.14 0.22 0.24 0.13 0.15 0.74 2.57 0.28 0.15 0.56 0.20 0.58 0.84 0.17 0.76

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.20 0.92 0.15 1.92 0.24 0.57 0.17 0.21 0.61 0.07 1.16 0.50 0.18 0.20 0.13 1.74 0.10 0.23 0.74 1.17 0.13 0.24 0.09 0.23 1.52 0.09 0.15 0.14 0.28 0.82 2.52 0.10 0.54 0.66 0.09 0.49 1.04 0.21 0.85

OCDD 0.58 0.75 0.35 4.74 0.25 1.26 0.62 1.47 0.91 0.38 3.92 1.40 0.52 0.54 0.26 2.18 0.52 0.50 0.80 1.52 0.26 0.75 0.29 1.16 2.94 0.87 0.78 0.31 0.59 1.45 3.17 0.95 0.29 1.92 0.56 0.62 1.21 0.61 0.95

PCB-81 6.34 10.4 0.57 5.85 1.57 6.59 1.93 17.93 9.58 1.08 9.82 8.09 2.65 22.7 1.07 3.33 13.2 1.58 5.25 2.01 6.12 19.1 1.22 11.5 3.94 7.94 9.65 0.86 22.2 8.78 11.8 2.14 10.1 8.24 3.10 32.6 5.70 15.7 6.68

PCB-77 6.98 10.5 0.62 5.58 1.76 6.28 1.72 16.49 11.07 1.18 10.2 7.91 2.90 23.5 1.20 3.58 14.7 1.41 6.21 2.27 6.28 17.1 1.36 13.5 4.14 8.08 10.9 0.98 22.7 10.0 11.8 2.13 10.4 8.83 3.04 32.0 6.06 16.0 7.07

PCB-126 11.9 25.7 4.01 11.29 0.66 12.7 9.95 28.79 10.18 1.56 10.7 12.2 3.19 14.1 8.31 7.05 11.9 9.70 5.33 4.13 7.16 25.6 4.70 15.8 7.49 10.2 10.7 7.37 28.5 11.2 13.4 23.1 10.3 7.63 18.3 37.1 6.19 13.4 9.64

PCB-169 13.9 9.47 2.87 1.30 1.84 1.47 3.36 5.33 3.77 1.00 1.86 2.80 1.11 7.61 4.73 3.59 3.52 1.18 2.58 1.04 2.15 12.5 1.96 6.45 2.31 4.50 2.38 0.95 11.5 3.48 4.63 5.25 3.87 0.90 3.81 15.5 2.73 5.20 3.23

PCB-123 9.85 25.2 3.47 11.74 0.58 13.2 8.09 26.61 9.08 1.32 10.3 10.4 3.14 12.3 7.66 6.76 11.3 9.84 5.05 4.14 5.49 19.0 5.71 13.7 6.92 8.30 10.7 6.43 23.0 10.4 12.7 17.9 8.89 6.36 14.7 33.3 5.71 12.6 9.10

PCB-118 11.0 23.8 3.70 11.71 0.56 13.2 7.88 27.78 8.34 1.32 9.66 11.0 3.05 12.7 7.36 6.58 11.6 7.92 4.99 4.32 5.98 21.3 5.41 14.6 6.73 9.23 11.0 6.57 24.5 9.67 12.3 18.5 9.24 6.32 15.0 32.4 5.46 13.0 8.66

PCB-114 11.0 24.6 3.82 11.23 0.58 12.6 8.77 26.90 5.42 1.44 10.3 10.8 2.75 5.26 7.18 3.66 6.57 8.29 5.49 4.38 5.97 11.4 5.89 7.41 3.76 4.57 10.5 6.99 25.2 10.3 6.71 19.6 8.84 6.44 15.4 34.8 5.54 12.5 9.31

PCB-105 6.21 19.7 3.95 11.11 0.63 12.5 8.92 18.02 9.59 1.43 9.94 11.1 3.01 5.40 7.31 3.57 6.65 8.74 5.45 4.85 3.61 11.1 6.22 7.50 3.92 4.71 5.46 7.94 13.7 11.0 6.49 21.2 9.53 7.45 15.7 35.5 5.68 5.79 9.55

PCB-167 13.4 9.48 2.68 2.46 1.69 2.77 2.96 8.18 3.44 0.93 3.54 2.26 0.97 7.48 3.96 3.64 3.29 1.06 2.32 1.34 1.93 9.63 1.65 5.58 2.25 3.94 4.04 0.90 10.4 3.55 4.71 4.68 3.49 1.51 3.32 14.0 2.59 5.33 2.90

PCB-156 12.3 9.41 2.81 2.50 1.90 2.81 3.35 9.16 3.34 0.98 3.83 2.46 0.93 7.12 4.26 3.57 3.23 1.08 2.44 1.51 1.90 12.5 1.70 5.63 2.32 3.83 3.99 0.88 10.9 3.61 4.78 4.94 3.62 1.64 3.57 13.0 2.60 5.26 2.66

PCB-157 13.3 8.31 2.61 2.53 1.80 2.85 3.27 9.20 3.52 0.97 3.60 2.60 1.01 7.59 4.25 3.88 3.29 1.10 2.45 1.09 1.96 11.0 1.84 5.81 2.19 4.25 4.21 0.89 9.81 3.47 5.59 4.56 3.52 0.83 1.49 13.4 2.59 5.24 2.79

PCB-189 6.76 9.77 4.37 3.05 3.42 3.44 6.77 7.53 3.13 1.94 3.82 2.92 1.78 5.85 8.49 2.64 5.19 0.93 1.70 1.67 1.99 10.7 1.77 4.67 1.31 3.54 3.69 1.06 9.78 2.90 4.83 6.04 3.68 1.67 5.98 20.7 2.14 4.22 4.33

Gas Phase LODs (fg/m3)
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TABLE S2b: Detection Limits of the analytical procedure for the PCDD/F and dl-PCB in gas phase samples 

 

A4 A16 A23 A24 A35 A41 A46 A63 A67 A69 A73 A82 A88 A97 A103A113A122 A127 A137

2,3,7,8-TCDF 0.3 0.1 0.1 0.3 1.5 0.6 0.9 0.1 0.6 0.4 0.9 0.6 0.9 0.6 0.1 0.1 0.5 0.7 0.4

1,2,3,7,8-PeCDF 0.4 1.7 1.2 0.3 1.8 1.0 1.1 1.9 0.6 0.5 0.4 0.8 0.7 0.4 0.2 1.7 0.7 1.0 0.5

2,3,4,7,8-PeCDF 0.3 1.7 1.2 0.5 1.7 0.9 1.1 1.9 0.6 0.4 0.4 0.8 0.6 0.4 0.1 1.7 0.6 1.0 0.5

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0.3 0.2 0.4 0.3 1.3 0.8 1.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.9 0.4

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0.3 0.2 0.4 0.3 1.4 0.8 1.2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.5 0.9 0.4

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.3 0.2 0.3 0.3 1.4 0.7 1.0 0.1 0.4 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 0.1 0.4 0.5 0.8 0.4

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.3 0.2 0.4 0.3 1.7 0.9 1.2 0.1 0.5 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.6 0.9 0.5

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.3 0.0 0.2 0.5 1.7 0.7 0.9 0.1 0.5 0.5 0.1 0.6 0.4 0.5 0.1 0.2 0.5 1.2 0.4

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.3 0.1 0.2 0.5 2.2 0.9 1.1 0.0 0.7 0.6 0.4 0.8 1.0 0.6 0.2 0.3 0.7 1.5 0.5

OCDF 0.3 0.8 0.4 0.4 2.2 1.7 2.4 0.3 0.5 0.6 0.4 0.7 0.9 0.4 0.1 1.4 0.6 1.2 0.6

2,3,7,8-TCDD 0.3 0.1 0.1 0.3 1.7 0.8 1.4 0.1 0.9 0.6 1.2 0.9 1.2 0.8 0.1 0.2 0.8 0.9 0.9

1,2,3,7,8-PeCDD 0.3 0.7 1.5 0.3 1.5 0.8 1.3 1.2 0.6 0.5 0.4 0.8 0.7 0.5 0.2 1.0 0.8 1.2 0.5

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.4 0.2 0.2 0.4 1.9 0.9 1.3 0.1 0.7 0.6 0.4 0.8 0.8 0.5 0.1 0.2 0.7 1.2 0.6

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.4 0.2 0.2 0.4 1.8 0.9 1.4 0.1 0.7 0.6 0.4 0.8 0.8 0.6 0.1 0.2 0.8 1.2 0.6

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.4 0.2 0.2 0.4 1.9 0.9 1.3 0.1 0.7 0.6 0.4 0.8 0.8 0.5 0.1 0.2 0.8 1.5 0.6

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0.3 0.1 0.3 0.4 1.9 1.0 1.5 0.2 0.4 1.0 0.7 0.7 0.8 0.5 0.1 0.3 0.7 1.2 0.5

OCDD 0.5 2.6 2 0.5 3.2 2.1 2.6 2 0.7 1.1 0.8 1.1 0.9 1.1 0.1 1.4 0.5 7.1 1.0

PCB-81 2.0 4.9 11.5 3.1 2.8 2.4 4.3 4.2 2.3 2.1 1.5 3.4 3.2 1.7 0.4 5.7 2.6 6.8 2.9

PCB-77 2.1 4.9 10.7 6.0 3.0 2.4 4.4 4.3 2.3 2.1 1.6 3.6 1.7 1.8 0.4 6.0 2.7 10.4 2.9

PCB-126 3.5 6.8 18.0 20.4 4.9 3.4 8.5 5.2 3.9 1.8 2.0 5.0 4.8 4.4 1.2 8.5 3.3 3.2 4.4

PCB-169 1.6 3.6 7.3 6.0 2.1 1.3 3.0 2.9 1.0 1.5 0.7 1.6 1.6 1.3 0.5 3.2 1.7 5.3 1.4

PCB-123 3.0 2.4 8.5 11.2 2.8 3.2 7.6 4.8 1.2 3.5 0.8 4.0 1.7 4.1 1.2 2.7 3.3 5.1 1.7

PCB-118 2.9 6.5 9.2 14.5 4.7 3.1 7.3 5.0 3.8 3.3 1.8 4.0 4.6 4.1 1.1 8.0 3.1 2.5 4.4

PCB-114 3.1 2.5 10.2 15.3 4.7 3.5 4.2 4.7 4.2 1.8 2.0 4.3 4.8 4.4 1.2 8.3 3.3 3.6 4.7

PCB-105 3.5 6.3 8.3 18.3 2.9 1.5 4.2 4.7 1.3 1.7 0.8 4.6 5.0 2.4 1.2 7.9 1.4 2.1 1.6

PCB-167 1.6 2.5 3.6 5.5 2.0 1.4 3.2 2.2 1.1 1.6 0.7 1.6 1.5 1.2 0.5 2.4 1.8 2.4 1.4

PCB-156 1.5 2.7 5.8 5.8 2.0 1.4 3.3 2.4 1.0 1.6 0.7 1.7 1.5 1.2 0.5 2.5 1.7 2.4 1.4

PCB-157 1.7 2.7 5.4 6.7 2.0 1.3 3.2 2.4 1.0 1.5 0.7 1.6 1.5 0.7 0.5 2.6 1.7 3.8 1.4

PCB-189 1.9 4.3 6.3 4.9 2.3 1.6 3.3 3.4 1.3 1.4 1.1 2.0 1.8 1.4 0.4 4.5 2.2 3.8 1.5

Aerosol Phase LODs (fg/m3)
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TABLE S2c: Recovery rates of the analytical procedure for the PCDD/F and dl-PCB in gas phase samples 

 
 

  

G4 G11 G16 G18 G23 G24 G30 G34 G35 G39 G41 G46 G49 G51 G58 G60 G63 G67 G69 G71 G73 G82 G85 G88 G92 G97 G103 G106G113G120 G121 G122G125G126G127 G129 G133G137G142

2,3,7,8-TCDF 69 50 53 57 58 88 79 82 86 50 80 80 96 66 58 90 89 97 70 90 62 59 55 89 44 77 67 48 99 87 51 73 64 81 58 82 90 88 87
1,2,3,7,8-PeCDF n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
2,3,4,7,8-PeCDF 105 78 88 57 96 85 86 83 93 94 79 89 98 68 112 92 85 95 77 90 103 95 91 93 68 79 80 87 105 85 52 85 102 81 90 85 90 38 86

1,2,3,4,7,8-HxCDF 76 57 67 63 69 90 93 89 87 63 95 82 96 77 80 106 97 101 74 100 60 62 52 102 86 90 75 50 113 95 57 90 83 78 78 101 107 89 101

1,2,3,6,7,8-HxCDF 74 55 67 59 72 96 91 85 86 63 91 82 95 74 78 102 97 94 75 96 62 60 57 100 81 85 72 57 103 90 55 87 82 82 74 96 101 97 96

2,3,4,6,7,8-HxCDF 76 56 65 62 73 86 92 86 89 58 90 93 104 78 80 102 99 108 74 101 65 73 69 97 85 84 78 66 104 96 56 94 79 92 79 93 105 106 98
1,2,3,7,8,9-HxCDF n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 57 43 55 60 56 73 98 85 85 47 90 101 104 76 64 106 101 115 75 102 55 50 51 106 85 91 65 50 109 97 57 95 69 93 65 90 106 100 99

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

OCDF 26 52 61 46 69 87 91 70 73 60 80 79 98 64 83 71 86 91 66 94 64 60 53 77 77 71 72 60 83 77 43 77 67 57 55 78 96 85 96
2,3,7,8-TCDD 103 76 75 57 79 96 75 81 89 79 80 85 98 69 88 92 92 98 71 92 92 99 78 90 47 78 71 74 99 88 50 78 99 91 84 85 91 83 89
1,2,3,7,8-PeCDD 92 70 115 59 121 88 88 85 99 129 79 109 101 72 146 93 86 98 82 94 111 107 129 101 72 84 83 112 112 87 52 87 95 89 88 90 92 99 88
1,2,3,4,7,8-HxCDD 111 78 92 68 97 93 95 90 92 89 99 91 106 81 102 113 87 101 80 107 97 87 91 102 91 91 83 87 111 103 60 94 106 78 99 96 112 94 106

1,2,3,6,7,8-HxCDD 106 80 93 59 99 102 92 92 85 92 85 91 101 76 104 97 98 105 72 94 96 90 95 107 82 92 83 93 110 92 54 87 94 77 100 95 100 95 94

1,2,3,7,8,9-HxCDD n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 75 61 69 65 78 102 100 87 92 70 93 92 115 74 83 110 96 113 79 103 74 71 68 105 91 92 80 68 112 99 59 101 78 78 68 90 105 116 100
OCDD 49 49 70 36 78 72 80 58 57 66 65 74 78 59 88 68 101 78 68 90 74 71 72 59 66 70 60 64 80 75 51 63 70 38 53 72 75 84 71

PCB-81 100 106 84 126 94 126 102 70 95 77 93 79 85 78 110 106 79 84 92 98 95 36 81 103 90 98 55 91 83 110 55 86 99 92 88 99 97 81 86

PCB-77 99 108 85 137 95 137 106 83 92 76 92 89 87 81 107 101 97 92 91 92 108 45 82 102 89 100 97 90 83 107 55 89 101 92 88 99 97 83 85
PCB-126 110 119 103 141 101 141 99 92 92 82 94 87 81 89 135 111 106 82 94 150 97 39 83 104 97 95 94 97 90 104 60 93 108 104 86 107 94 96 87
PCB-169 92 101 100 102 94 102 114 79 88 79 92 74 97 83 102 102 93 91 86 140 99 38 90 97 90 89 94 96 83 92 53 116 98 92 106 95 93 92 84

PCB-123 101 106 97 107 100 107 91 83 96 78 98 90 76 84 126 111 101 77 96 148 105 43 81 96 97 96 92 98 88 100 61 90 101 104 92 105 101 88 93

PCB-118 99 105 93 111 96 111 97 80 95 76 97 88 73 84 127 113 100 80 93 121 99 40 84 95 98 94 93 92 84 101 61 85 97 101 89 103 100 87 90
PCB-114 104 109 91 122 95 122 98 83 96 76 96 96 81 87 133 112 104 77 95 144 105 38 82 100 100 98 100 90 89 102 61 87 102 109 90 109 98 93 90
PCB-105 109 103 92 130 97 130 97 86 96 78 96 91 75 89 138 113 108 80 94 129 113 47 84 104 100 101 101 91 91 102 62 90 107 102 91 109 101 99 89

PCB-167 93 95 91 101 93 101 116 81 93 75 97 80 102 82 99 105 92 98 91 95 96 47 92 97 92 92 92 88 85 91 54 115 95 95 112 98 100 89 92

PCB-156 96 98 93 103 88 103 113 78 93 74 96 75 102 83 101 102 92 95 91 89 100 40 89 98 91 92 95 90 88 93 53 112 100 93 117 102 98 90 91

PCB-157 95 99 95 103 90 103 115 81 93 77 98 75 100 84 96 90 95 90 90 137 99 41 91 97 92 93 95 89 86 95 46 108 99 93 112 100 96 90 91
PCB-189 85 95 101 90 95 90 93 85 87 86 91 80 88 84 108 98 93 90 85 106 89 41 85 98 87 89 97 94 86 91 50 97 91 92 93 88 92 97 87

Gas Phase Recoveries (%)
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ANNEX III: 
CONCENTRATIONS OF PCDD/F AND DL-PCB IN THE GLOBAL OCEANIC ATMOSPHERE 
 

TABLE S3a: PCDD/F mean and range concentrations in gas and aerosol phase air samples for North and South Atlantic Ocean, Indian Ocean, North 
and South Pacific and the global oceans (fg/m3) 

  

Ocean North Atlantic South Atlantic Indian South Pacific North Pacific Global 
Phase Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol 
TCDF 0.5 

(0.3-1.2) 
0.3 
- 

0.5 
(0.2-0.8) 

0.6 
(0.5-0.8) 

0.4 
(0.2-0.8) 

- 0.7 
(0.4-1.0) 

- 0.5 
(0.3-1.0) 

0.4 
- 

0.5 
(0.2-1.2) 

0.5 
(0.3-0.8) 

PeCDF 1.3 
(0.9-1.8) 

0.5 
(0.2-1.0) 

0.9 
(0.4-1.8) 

2.0 
(1.9-2.1) 

0.7 
(0.1-1.7) 

1.3 
(0.3-2.4) 

0.9 
(0.5-1.6) 

0.5 
- 

1.1 
(0.2-3.6) 

1.2 
(0.5-1.8) 

1.0 
(0.1-3.6) 

1.1 
(0.2-2.4) 

HxCDF 2.6 
(0.4-3.4) 

1.9 
(0.3-4.8) 

1.8 
(0.1-4.5) 

3.9 
(0.7-5.4) 

1.1 
(0.5-5.1) 

2.5 
(0.5-4.3) 

1.0 
(0.2-1.7) 

1.1 
(0.5-1.7) 

2.3 
(0.6-8.1) 

2.8 
(0.3-6.3) 

2.0 
(0.1-8.1) 

2.6 
(0.3-6.3) 

HpCDF 2.8 
(1.5-4.9) 

3.0 
(1.8-5.3) 

2.1 
(0.3-4.9) 

4.7 
(1.2-7.2) 

2.8 
(0.2-8.4) 

2.7 
(0.9-5.1) 

1.4 
(1.0-2.0) 

2.2 
(1.1-3.3) 

2.2 
(0.9-7.7) 

4.3 
(1.6-8.4) 

2.3 
(0.2-8.4) 

3.5 
(0.9-8.4) 

OCDF 2.5 
(1.5-3.9) 

4.0 
(1.7-8.5) 

2.3 
(1.2-4.3) 

5.0 
(2.1-7.1) 

2.1 
(0.5-6.1) 

3.4 
(1.4-5.9) 

1.7 
(1.4-2.1) 

3.1 
(1.1-7.0) 

2.8 
(1.4-6.6) 

2.1 
(1.1-3.9) 

2.3 
(0.9-6.6) 

3.6 
(1.1-8.5) 

TCDD 0.4 
(0.2-0.6) 

- 0.2 
(0.1-0.3) 

0.4 
(0.2-0.6) 

0.2 
(0.2-0.2) 

- 0.3 
- 

- 0.2 
(0.1-0.3) 

0.4 
- 

0.3 
(0.1-0.6) 

0.4 
(0.2-0.6) 

PeCDD 0.6 
(0.5-0.6) 

0.5 
- 

0.8 
(0.7-0.9) 

1.1 
(1.0-1.1) 

0.7 
(0.5-0.9) 

1.7 
- 

1.0 
- 

0.4 
- 

0.7 
(0.1-1.7) 

1.0 
(0.3-1.8) 

0.7 
(0.1-1.7) 

1.0 
(0.3-1.8) 

HxCDD 1.5 
(0.6-2.1) 

1.8 
(0.9-3.5) 

1.4 
(0.2-3.7) 

3.6 
(1.5-5.4) 

0.6 
(0.3-4.9) 

3.5 
(0.6-6.3) 

1.0 
(0.4-1.8) 

0.6 
(0.2-1.0) 

2.0 
(0.3-6.3) 

1.1 
(0.7-2.0) 

1.5 
(0.2-6.3) 

2.4 
(0.2-6.3) 

HpCDD 2.2 
(1.0-3.5) 

1.9 
(1.1-3.1) 

2.7 
(1.0-5.4) 

9.2 
(3.9-20) 

2.9 
(0.8-6.0) 

5.4 
(1.6-12) 

1.6 
(1.3-2.1) 

2.3 
(2.1-2.6) 

2.4 
(1.1-7.5) 

2.5 
(1.5-3.7) 

2.5 
(0.8-7.5) 

4.9 
(1.1-21) 

OCDD 7.1 
(3.8-13) 

5.6 
(4.0-7.9) 

9.9 
(4.6-20) 

27 
(7.8-64) 

9.5 
(3.6-18) 

14 
(3.3-32) 

5.5 
(4.7-6.2) 

7.6 
(5.0-9.6) 

8.1 
(4.6-25) 

6.0 
(3.6-7.9) 

8.3 
(3.6-25) 

14 
(3.3-64) 

∑ PCDF 8.0 
(4.0-11) 

9.4 
(4.3-20) 

6.0 
(1.2-16) 

14 
(1.9-21) 

6.1 
(0.8-22) 

9.3 
(4.3-17) 

4.5 
(1.6-6.8) 

6.6 
(3.6-13) 

6.9 
(1.1-27) 

9.4 
(3.4-18) 

6.7 
(1.2-27) 

10 
(1.9-21) 

∑ PCDD 11 
(4.7-19) 

9.5 
(6.1-15) 

13 
(1.0-28) 

40 
(13-92) 

12 
(1.3-30) 

23 
(4.9-52) 

6.5 
(0.8-10) 

10 
(8.6-12) 

12 
(5.2-41) 

8.1 
(2.6-15) 

11 
(3.1-41) 

20 
(2.6-92) 

I-TEQ 2.0 
(0.8-2.8) 

2.8 
(1.3-5.6) 

1.5 
(0.3-4.2) 

3.4 
(0.3-5.5) 

1.6 
(0.1-5.6) 

2.6 
(1.0-5.1) 

1.3 
(0.1-2.6) 

1.9 
(0.8-4.0) 

2.1 
(0.4-7.2) 

1.8 
(0.8-4.0) 

1.8 
(0.1-7.2) 

2.5 
(0.3-5.6) 
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TABLE S3b: Dl-PCB mean and range concentrations in gas and aerosol phase air samples for North and South Atlantic Ocean, Indian Ocean, North and 
South Pacific Ocean and the global oceans (fg/m3) 

 
 
  

Ocean North Atlantic South Atlantic Indian South Pacific North Pacific Global 
Phase Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol Gas Aerosol 

PCB-81 - - 4.9 
(2.0-8.2) 

11 
- 

12 
- 

2.6 
- 

3.3 
(3.1-3.6) 

- 2.1 
(1.3-3.0) 

- 4.7 
(1.3-12) 

6.7 
(2.6-11) 

PCB-77 81 
(24-212) 

18 
- 

93 
(45-146) 

61 
(11-131) 

68 
(20-249) 

23 
(10-42) 

53 
(23-77) 

7.1 
- 

50 
(26-102) 

- 
 

70 
(20-249) 

35 
(7.1-131) 

PCB-126 15 
(7.0-22) 

- 11 
(6.6-15) 

34 
- 

13 
(8.8-18) 

7.5 
- 

7.7 
(7.6-8.3) 

2.3 
- 

5.8 
(3.1-9.5) 

- 10 
(3.1-22) 

15 
(2.3-34) 

PCB-169 38 
(2.2-87) 

2.4 
- 

7.4 
(2.8-15) 

11 
(1.4-19) 

4.3 
(2.7-5.8) 

3.2 
(1.4-5.0) 

6.2 
(1.1-16) 

2.6 
(1.6-3.6) 

5.6 
(2.9-10) 

4.2 
- 

13 
(1.1-87) 

5.6 
(1.4-19) 

PCB-123 67 
(25-148) 

13 
(8.6-17) 

67 
(36-109) 

37 
(8.9-88) 

62 
(21-219) 

22 
(10-41) 

46 
(19-64) 

7.8 
- 

45 
(24-75) 

8.9 
(7.1-11) 

58 
(19-219) 

21 
(7.0-88) 

PCB-118 993 
(259-2962) 

200 
- 

889 
(450-1502) 

622 
(132-1207) 

830 
(218-3328) 

268 
(113-515) 

546 
(227-713) 

- 
 

478 
(243-822) 

- 
 

759 
(218-3328) 

410 
(113-1207) 

PCB-114 18 
(7.7-37) 

7.61 
- 

17 
(7.6-28) 

23 
(6.9-38) 

17 
(4.6-52) 

11 
(4.9-17) 

11 
(4.5-15) 

- 15 
(6.2-29) 

- 16 
(4.5-52) 

15 
(4.9-38) 

PCB-105 453 
(102-1694) 

89 
- 

334 
(169-607) 

302 
(64-573) 

317 
(78-1236) 

124 
(53-242) 

196 
(80-249) 

- 
 

181 
(68-331) 

- 
 

302 
(68-1694) 

195 
(53-573) 

PCB-167 251 
(13-1121) 

8.6 
- 

115 
(46-237) 

51 
(5.4-137) 

91 
(13-419) 

27 
(14-50) 

53 
(14-78) 

5.1 
(4.2-6.1) 

43 
(23-83) 

6.9 
(4.4-9.9) 

114 
(13-1121) 

25 
(4.2-137) 

PCB-156 625 
(29-2746) 

22 
(13-31) 

267 
(86-581) 

171 
(32-341) 

216 
(25-1053) 

67 
(35-127) 

95 
(27-147) 

- 
 

81 
(36-161) 

19 
- 

270 
(25-2746) 

86 
(13-341) 

PCB-157 26 
(4.1-63) 

6.1 
(1.9-10) 

13 
(4.4-22) 

21 
(3.0-45) 

13 
(2.4-39) 

11 
(7.0-18) 

9.7 
(3.3-15) 

2.9 
(1.9-4.6) 

8.8 
(5.2-12) 

3.1 
(2.1-4.1) 

14 
(2.4-63) 

8.5 
(1.9-45) 

PCB-189 75 
(4.5-231) 

3.1 
- 

47 
(13-109) 

28 
(6.5-58) 

25 
(2.1-99) 

12 
(7.6-20) 

9.5 
(3.4-18) 

2.4 
(1.7-3.0) 

9.1 
(5.5-17) 

2.8 
(2.1-3.5) 

32 
(2.1-231) 

12 
(1.7-58) 

∑ dl-PCB 2582 
(487-9227) 

137 
(13-382) 

1850 
(862-3346) 

818 
(1-2675) 

1638 
(385-6722) 

424 
(1.3-1071) 

1002 
(403-1295) 

15 
(6.1-32) 

906 
(409-1636) 

22 
(11-46) 

1630 
(385-9227) 

333 
(1.3-2675) 

WHO-
TEQ2005 

1.7 
(0.1-7.5) 

0.1 
(0.1-0.1) 

1.3 
(0.3-2.5) 

1.1 
(0.01-4.5) 

0.8 
(0.1-3.7) 

0.4 
(0.1-1.0) 

0.7 
(0.2-1.1) 

0.2 
(0.1-0.3) 

0.5 
(0.1-1.4) 

0.1 
(0.01-0.1) 

1.0 
(0.1-8.4) 

0.5 
(0.01-4.5) 
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TABLE S3c: PCDD/F AtlanticOcean air concentrations in the gas phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congeners or congeners 
below the mean blanks. 

 
2,3,7,8 PCDD/Fs North Atlantic South Atlantic 

Sample Code G4 G11 G126 G127 G129 G133 G137 G142 G16 G18 G23 G24 G30 G34 G35 G39 G41
2,3,7,8-TCDF 1.15 0.44   0.55 0.51 0.33   0.26 0.17       0.81 0.22 0.48 0.54 0.50
1,2,3,7,8-PeCDF 1.32       0.95 0.66   0.49   0.61 0.20       0.24   0.98
2,3,4,7,8-PeCDF   1.57   0.94 0.82 0.53   0.40 0.75 0.69 0.25   1.07   0.29 0.43 0.79
1,2,3,4,7,8-HxCDF   1.21 1.55   0.72 0.73 1.30 0.70 0.31 1.02   0.92 0.94 0.15   0.33 1.08
1,2,3,6,7,8-HxCDF   1.26 1.76   0.76 0.91   0.58   1.17     1.01       1.18
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0.37 0.90     0.68 0.72 1.13 0.52   1.12     1.08 0.05 0.12   1.19
1,2,3,7,8,9-HxCDF         0.76 0.71   0.58         0.93     0.52 1.06
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0.96 3.83 2.46 1.16 1.75 1.81 2.64 1.97 1.44 2.44 1.05 1.85 1.65 0.79   0.92 3.36
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.49     0.55 1.00 1.00 2.27 0.76 0.52 0.97     2.48   0.25   1.57
OCDF     1.47   2.00 1.77 3.91 3.48   1.98   1.38 2.80     1.24 4.31
2,3,7,8-TCDD 0.18 0.64     0.42   0.26           0.29 0.05   0.26   
1,2,3,7,8-PeCDD         0.60 0.53             0.71       0.93
1,2,3,4,7,8-HxCDD 0.22 0.63     0.52 0.41 0.70 0.46 0.20   0.14   0.62 0.25   0.39 0.76
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.38 0.57     0.72 0.71   0.40         1.10     0.33 1.17
1,2,3,7,8,9-HxCDD         0.86 0.89 0.57 0.63   1.27 0.09   1.22 0.10   0.21 1.75
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1.80 3.42   0.96 2.09 1.94 3.48 1.80 2.17 5.35 2.40 3.33 3.16 1.59 1.01 1.41 3.98

OCDD 6.48 13.3 5.11 3.75 4.45 5.59 6.21 12.2 4.63 20.0 5.63 7.23 6.63 9.49   6.06 19.2
∑ PCDD (fg/m3) 9.06 18.6 5.11 4.71 9.66 10.1 11.2 15.5 7.00 26.6 8.3 10.6 13.7 11.5 1.01 8.66 27.8
∑ PCDF (fg/m3) 4.29 9.21 7.24 3.20 9.93 9.17 11.25 9.72 3.18 10.0 1.50 4.15 12.8 1.21 1.39 3.97 16.0
I-TEQ (PCDD/F) 2.04 1.46 1.32 0.80 2.71 2.20 2.62 2.77 0.49 1.97 0.27 1.01 3.13 0.37 0.66 1.45 4.24
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TABLE S3d: PCDD/F Pacific and Indian Ocean air concentrations in the gas phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congenersor 
congeners below the mean blanks. 

2,3,7,8 PCDD/Fs Indian South Pacific North Pacific 

Sample Code G46 G49 G51 G58 G60 G63 G67 G69 G71 G73 G81 G85 G88 G92 G97 G103 G106 G113 G120 G121 G122 G125 
2,3,7,8-TCDF   0.59 0.29 0.80 0.61 0.22 0.19   0.57     0.36 1.02   0.45 0.40 0.25 0.25 0.78 1.00 0.40 0.37 
1,2,3,7,8-PeCDF         0.86     0.11 0.46     0.34 0.94   0.33     0.54 1.07 2.14 0.44   
2,3,4,7,8-PeCDF   0.72 0.49 0.74 0.85           0.60 0.52 0.64 0.23   0.60     0.71 1.48     
1,2,3,4,7,8-HxCDF   0.44   0.38 1.07 0.43               0.23 0.56     0.72 1.00 1.75   0.40 
1,2,3,6,7,8-HxCDF   0.58   0.46 1.41 0.13   0.21 0.87                 0.70 1.42 2.83     
2,3,4,6,7,8-HxCDF   0.50   0.27 1.42 0.44 0.88 0.15 0.83     0.23         0.53 0.59 0.93 2.08     
1,2,3,7,8,9-HxCDF   0.57     1.20     0.14           0.36     0.38     1.43   0.30 
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF   1.40 1.60 1.31 4.92 0.78 1.29   1.54   0.99 0.78 1.00 1.13 0.71 0.69 0.68 1.06 1.93 4.48 1.06   
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF   1.47 0.92 0.72 3.47 0.45 0.90 0.23 0.46     0.85     0.44 0.25 0.66   0.46 3.22 0.63   
OCDF 1.33 1.47 1.39 0.94 6.11 1.10     2.06     1.39 1.55 2.69 2.02 1.38     2.12 6.59 1.84   
2,3,7,8-TCDD           0.15 0.18           0.34     0.11   0.33         
1,2,3,7,8-PeCDD         0.87 0.47             0.99 0.28   0.47   0.14 0.99 1.73     
1,2,3,4,7,8-HxCDD       0.18 0.93 0.32   0.12           0.32         0.68 1.76 0.39   
1,2,3,6,7,8-HxCDD   1.72 0.42 0.38 1.73       0.80 0.36     0.44 0.77         0.32 1.31     
1,2,3,7,8,9-HxCDD         2.22   1.06 0.22 0.95 0.47       0.41     0.25   0.51 3.25     
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD   3.66 2.48 1.47 6.04 0.80 5.06 0.97 1.34   1.54 1.27 2.11 1.17 1.39 1.28 1.09   2.16 7.50 1.91   

OCDD 9.50 5.74 11.0 3.61 18.2 5.60 12.5   4.72   5.88 5.20 6.18 5.32 5.62 5.52 4.55 4.77 7.44 25.4 6.23   
∑ PCDD (fg/m3) 9.50 11.1 13.9 5.64 30.0 7.35 18.8 1.31 7.82 0.83 7.41 6.48 10.1 8.28 7.01 7.38 5.90 5.24 12.1 40.9 8.53 0.00 
∑ PCDF (fg/m3) 1.33 7.74 4.68 5.63 21.9 3.56 3.25 0.84 6.79 0.00 1.60 4.46 5.16 4.65 4.49 3.32 2.49 3.85 10.4 27.0 4.37 1.08 
I-TEQ (PCDD/F) 0.67 1.94 1.32 1.68 5.56 1.04 0.46 0.11 2.21 0.04 0.18 1.42 2.63 1.67 1.78 1.31 0.37 0.82 3.14 7.22 1.74 0.41 
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TABLE S3e: PCDD/F global ocean air concentrations in the aerosol phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congenersor congeners 
below the mean blanks. 

2,3,7,8 PCDD/Fs North Atlantic South Atlantic Indian South Pacific North Pacific 

Sample Code A4 A127 A137 A16 A23 A24 A35 A41 A46 A63 A67 A69 A73 A82 A88 A97 A103 A113 A122
2,3,7,8-TCDF 0.27       0.50 0.77                     0.42     
1,2,3,7,8-PeCDF 0.16 0.96 0.39     0.96   1.11 1.07   0.26         0.17 0.85     
2,3,4,7,8-PeCDF           1.17   0.75 1.29           0.50 0.33 0.96     
1,2,3,4,7,8-HxCDF   0.85   0.72 0.73 1.34 1.04 1.12 1.44 1.20 0.42 0.26 0.18 0.47 0.56   2.02 1.13 0.33
1,2,3,6,7,8-HxCDF   1.48     0.74 1.42   1.19 2.04 0.70 0.28   0.41   0.61   2.31 2.48 0.50
2,3,4,6,7,8-HxCDF   1.19     0.49 1.38 1.66 1.42   1.16 0.55 0.26 0.35       0.57     
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0.34 1.27 0.51   1.85 1.30 1.95 1.35   1.23 0.49   0.30   0.55 0.31 1.36   0.30
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1.07 2.97 1.15 1.17 1.52 3.30 2.43 4.07 3.29 1.55 0.93 1.33 0.59 1.48 2.19 0.92 2.56 7.03 1.04
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0.74 2.28 0.71   2.58 3.20 2.04 3.11 1.84 0.90   0.87 0.51 0.64 1.15 0.62 2.77 1.34 0.94
OCDF 1.68 8.50 1.79   2.14 4.80 5.80 7.07 5.92 4.39 1.38 1.98 1.26 1.07 6.95 1.07 3.90   1.22
2,3,7,8-TCDD         0.16 0.47   0.56                     0.35
1,2,3,7,8-PeCDD     0.48     1.11   1.01 1.74         0.37   0.28 0.95 1.79   
1,2,3,4,7,8-HxCDD       0.48   1.16   0.90 1.87 0.91     0.24       0.63     
1,2,3,6,7,8-HxCDD 0.43 1.61   0.38 0.73 2.21 1.49 1.68 2.04 1.44       0.44   0.30       
1,2,3,7,8,9-HxCDD 0.52 1.92 0.93 0.66 2.84 2.01 2.24 1.45 2.34 1.29   0.60   0.56   0.45 1.33   0.67
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 1.08 3.08 1.63 3.89 9.78 20.5 6.92 4.68 12.03 4.41 1.61 3.55 2.14 2.15 2.57   3.67 2.43 1.52

OCDD 4.03 7.91 4.97 7.75 34.8 64.3 12.1 14.7 32.2 12.2 3.32 11.5 8.01 5.06 9.60 3.60 7.89 6.37   
∑ PCDD (fg/m3) 6.06 14.5 8.00 13.2 48.3 91.8 22.7 25.0 52.19 20.3 4.94 15.6 10.39 8.57 12.2 4.63 14.5 10.6 2.55
∑ PCDF (fg/m3) 4.26 19.5 4.55 1.89 10.6 19.6 14.9 21.2 16.90 11.1 4.30 4.70 3.59 3.66 12.5 3.43 17.7 12.0 4.33
I-TEQ (PCDD/F) 1.40 5.61 1.32 0.33 2.25 5.34 3.62 5.46 5.14 2.90 1.01 1.25 0.83 0.87 3.96 0.84 3.95 1.34 0.90 
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TABLE S3f: Dl-PCB Atlantic Ocean air concentrations in the gas phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congenersor congeners 
below the mean blanks. 

2,3,7,8 PCDD/Fs North Atlantic South Atlantic 

Sample Code G4 G11 G126 G127 G129 G133 G137 G142 G16 G18 G23 G24 G30 G34 G35 G39 G41
PCB-81                 4.04   4.14 8.18 6.18     1.97   
PCB-77 162 212 69.6 67.6 38.4 28.6 24.4 45.1 129 146 102 145 94.9 60.4 58.9 44.8 53.1
PCB-126 22.0   7.00           11.7 15.4 11.6 11.8       6.55   
PCB-169 86.9 59.0 2.22 4.31         10.9     14.8   7.00 4.50 4.54 2.79
PCB-123 148 148 53.3 76.4 25.2 25.9 29.5 26.1 85.6 109 65.3 90.8 83.2 50.1 41.8 37.1 35.9
PCB-118 2962 2404 580 835 277 281 343 259 1297 1502 914 1315 931 609 501 478 450
PCB-114 29.9 36.5 13.2 17.4   7.66 12.5 8.57 17.3 25.0 15.4 20.3 27.5   8.96 7.61   
PCB-105 1694 1012 208 277 104 104 123 102 515 607 339 446 375 214 169 171 172
PCB-167 1121 715 47.0 50.6 20.8 18.1 20.9 13.4 237 236 121 139 95.0 60.7 51.1 53.3 46.4
PCB-156 2746 1887 88.3 112 45.9 41.3 47.4 29.0 581 575 295 299 209 143 111 105 85.8
PCB-157 62.6 60.8 7.38 13.0     8.08 4.06 22.0 22.1 12.7 12.9 13.5 11.7 6.54 8.22 4.35

PCB-189 191 231 8.67 9.41   4.51 4.51   93.8 109 54.1 54.7 26.3 19.6 16.0 15.2 12.7

∑ DL-PCB 9227 6764 1084 1463 511 510 613 487 3005 3346 1934 2558 1862 1176 969 933 862
WHO-TEQ 2005(DL-PCB) 7.51 3.74 1.08 0.55 0.15 0.15 0.18 0.14 2.36 2.51 1.72 2.35 0.54 0.55 0.41 1.06 0.33
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TABLE S3g: Dl-PCB Pacific and Indian Ocean air concentrations in the gas phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congenersor 
congeners below the mean blanks. 

2,3,7,8 PCDD/Fs Indian South Pacific North Pacific 

Sample Code G46 G49 G51 G58 G60 G63 G67 G69 G71 G73 G81 G85 G88 G92 G97 G103 G106 G113 G120 G121 G122 G125 
PCB-81       11.8         3.55     3.07         1.25       2.99   
PCB-77 52.5 38.3 43.8 249 79.3 38.2 21.4 20.4 52.0 23.4 70.6 41.7 76.6 63.9 27.2 41.0 26.3 28.0 69.2 102 54.1 41.5 
PCB-126       17.5 8.81       7.06     8.29       4.87 3.06     9.53     
PCB-169 5.80         2.72     1.09 1.90 15.5     4.21   2.93     5.16   10.2   
PCB-123 40.2 30.0 35.3 219 82.0 44.6 23.0 21.1 63.5 18.6 43.6 47.6 55.1 54.3 24.3 31.1 28.4   58.9 75.5 57.8 27.8 
PCB-118 518 328 447 3328 1060 510 235 218 713 227 593 554 642 645 298 355 304 243 624 822 675 336 
PCB-114 11.1 4.60 12.3 52.1 20.5 13.8   4.69 14.5 4.45   11.3 14.6 13.1 7.64   6.21   16.0 23.5 28.5 8.35 
PCB-105 197 124 182 1236 440 191 92.2 78.2 246 80.0 207 200 249 248 117 135 110 68.2 221 331 259 135 
PCB-167 40.1 33.3 37.4 419 131 38.9 16.8 12.5 74.2 13.9 55.4 43.9 77.7 54.9 27.2 22.9 25.7 23.5 42.5 82.9 70.7 40.6 
PCB-156 84.2 65.5 83.6 1053 314 73.8 33.2 25.1   26.8 116 89.3 147 114 54.3 43.2 46.7 35.6 81.6 161 114 80.5 
PCB-157 5.96   11.0 38.5 12.8 8.06   2.37   3.34   11.5 14.4 12.3 6.04 8.94 5.17     11.2 10.8 7.24 

PCB-189 9.86 3.78 11.4 99.4 41.2 7.88   2.10 4.71 3.37 12.2 9.09 18.0 12.4 5.46 7.06 5.48 10.5 9.74 17.3 7.2 6.65 
∑ DL-PCB 964 627 863 6722 2188 929 422 385 1179 403 1112 1019 1295 1223 568 652 563 409 1129 1636 1289 684 
WHO-TEQ 2005(DL-PCB) 0.45 0.18 0.25 3.71 1.52 0.35 0.12 0.11 1.08 0.17 0.78 1.12 0.37 0.48 0.16 0.76 0.47 0.12 0.48 1.42 0.68 0.20 
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TABLE S3h: Dl-PCB global ocean air concentrations in the aerosol phase samples (fg/m3). Blanks correspond to no detected congenersor congeners 
below the mean blanks. 

2,3,7,8 PCDD/Fs North Atlantic South Atlantic Indic South Pacific North Pacific 

Sample Code A4 A127 A137 A16 A23 A24 A35 A41 A46 A63 A67 A69 A73 A82 A88 A97 A103 A113 A122
PCB-81           10.8           2.62               
PCB-77   18.0   11.2 40.5 131     42.2 15.8   10.1     7.10         
PCB-126           33.8           7.47 2.26             
PCB-169     2.44   18.5 12.1   1.38     1.35 4.98 1.62   3.55 4.24       
PCB-123   16.8 8.58 15.2 37.4 88.2 8.85   40.6 14.4   9.96     7.75   11.1 8.64 7.05
PCB-118   200   132 528 1207     515 175   113               
PCB-114   7.61   6.94   38.1     17.4     4.91               
PCB-105   89.4   63.5 270 573     242 77.5   52.6               
PCB-167   8.56   13.2 47.9 137 5.38   49.7 16.9   13.9   4.17 6.08   9.89 6.33 4.37
PCB-156 13.09 30.7   32.0 140 341     127 38.2   35.0         18.6     
PCB-157   10.3 1.91   13.8 44.8 2.99   18.0 7.01   7.61 2.25 1.91 4.58 3.08 4.11 3.02 2.05

PCB-189 3.13     6.50 20.1 57.9     19.8 7.56   9.78 1.74   3.01 3.48 2.08     

∑ DL-PCB 16.2 382 12.9 281 1115 2675 17.2 1.4 1071 352 1.3 272 7.9 6.1 32 10.8 46 18 13
WHO-TEQ 2005(DL-PCB) 0.00 0.11 0.08 0.08 0.87 4.50 0.01 0.04 0.31 0.10 0.04 0.97 0.28 0.00 0.11 0.13 0.01 0.01 0.00
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TABLE S3i: Minimum, maximum, mean, median and standard deviation of 
∑PCDD/Fs concentrations (gas + aerosol) reported in different Atlantic Ocean 
studies and in the present study (fg/m3) 

 

 

 
 
 

TABLE S3j: Mean and range PCB#118 concentrations (gas + aerosol) reported in 
different oceanic studies and in the present study (pg/m3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Baker 1999 Lohmann 2001 Nizzetto 2010 Morales 2014
min 3.1 115 0.3 12
max 79 3176 269 126
mean 29 553 44 38
median 22 229 4.8 26
desvest 21 562 91 31

Atlantic OCEAN (Gas phase +aerosol phase) ∑ PCDD/F (fg/m3)

PCB‐118 pg/m3

Gas+particl
e 

Schreitmuller 
et al 1990 

Jaward et 
al 2001 

Gioia et al 
2008 

Zang and 
Lohmann2

010 

Gioia et al 
2012 

Morales et 
al 2014 

North 
Atlantic 

2.2
(1.5 – 3.0)  1.1 

(0.6 – 6.0) 

2.5
(0.6 – 10) 

‐
 

3.9
(0.3 – 6.3) 

1.4 
(0.3 – 3.0) 

South 
Atlantic 

2.4
(1.0 – 9.0) 

0.4
(0.2 – 1.5)  ‐  3.7

(0.9 – 16) 
1.3 

(0.5 – 2.5) 

Indian  ‐  ‐  ‐  ‐  3.2
(1.0 – 8.3) 

0.6 
(0.2 – 1.0) 

North 
Pacific  ‐  ‐  ‐  1.8

(1.1 – 2.5)  ‐  0.4 
(0.2 – 0.7) 

South 
Pacific  ‐  ‐  ‐  2.1

(0.3 – 7.2)  ‐  0.5 
(0.2 – 0.6) 
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ANNEX I:  SAMPLING ANCILLARY DATA 
 

 

Figure S1: Sampling sites. Location of the sampling stations from where plankton samples were analyzed. The number at each sampling 
station corresponds to the sampling day (and station number) of the Malaspina cruise. 



Presència de dioxines i bifenils policlorats en àrees continentals i oceàniques 
 

294 
 

TABLE S1: Sampling ancillary data. Sampling date, location, maximum sampling 
depth, and dry weight biomass of the collected plankton samples. 

 
Plankton Samples 

Sample Ocean Sampling 
date 

Sampling 
time 

Long 
(°E) 

Lat (°N) Depth 
(m) 

Biomass 
(mg/L) 

P5 Atlantic 21/12/2010 8:55 -21.03 25.00 180 0.004 
P11 Atlantic 27/12/2010 9:50 -26.04 12.51 90 0.037 
P16 Atlantic 01/01/2011 9:20 -26.02 0.27 80 0.067 
P18 Atlantic 04/01/2011 9:15 -29.34 -7.22 150 0.011 
P23 Atlantic 08/01/2011 10:10 -33.41 -15.83 170 0.006 
P24 Atlantic 09/01/2011 9:52 -34.67 -18.40 150 0.009 
P30 Atlantic 22/01/2011 9:30 -27.58 -25.84 140 0.023 
P34 Atlantic 26/01/2011 9:30 -14.78 -28.12 160 0.010 
P46 Indian 14/02/2011 9:30 27.51 -34.84 110 0.029 
P49 Indian 17/02/2011 9:05 36.98 -33.86 110 0.014 
P51 Indian 19/02/2011 7:45 43.36 -33.19 130 0.025 
P58 Indian 02/03/2011 8:30 79.64 -29.81 160 0.009 
P60 Indian 04/03/2011 8:40 86.27 -29.77 140 0.010 
P63 Indian 07/03/2011 8:40 97.27 -29.63 130 0.010 
P67 Indian 11/03/2011 8:50 111.00 -31.22 120 0.028 
P69 Indian 20/03/2011 8:48 122.47 -36.93 90 0.015 
P82 Pacific 20/04/2011 8:00 -178.77 -24.43 110 0.010 
P85 Pacific 23/04/2011 8:56 -175.07 -17.03 105 0.003 
P88 Pacific 26/04/2011 8:17 -172.56 -10.66 120 0.012 
P92 Pacific 30/04/2011 8:05 -168.88 -2.28 90 0.015 
P97 Pacific 05/05/2011 8:45 -162.81 10.79 75 0.051 
P103 Pacific 16/05/2011 8:50 -151.11 21.19 130 0.012 
P106 Pacific 19/05/2011 17:45 -141.63 19.91 135 0.014 
P113 Pacific 26/05/2011 15:45 -122.00 15.31 135 0.017 
P120 Pacific 02/06/2011 14:00 -102.45 10.76 50 0.016 
P121 Pacific 03/06/2011 14:10 -99.26 10.08 60 0.034 
P125 Pacific 07/06/2011 13:20 -87.95 7.22 30 0.028 
P127 Pacific 20/06/2011 8:20 -74.04 12.36 80 0.042 
P133 Pacific 27/06/2011 11:30 -55.15 19.03 160 0.006 
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ANNEX II: QUALITY ASSURANCE /QUALITY CONTROL 
 

TEXT S1: Clean up procedure 

 
After extraction, the organic extract was concentrated in a rotary evaporator and then 

transferred to n-hexane prior to clean-up. The manual clean-up and fractionation process 

was based on the sequential use of open chromatographic multilayer silica, basic 

alumina and carbon columns. The first column is the multi-layer silica column (top: 12 

g acid silica modified with 44% sulphuric acid; bottom: 6 g basic silica modified with 

33% sodium hydroxide) followed by an alumina column. Prior the extract was applied, 

columns in tandem were pre-eluted with 100 ml of n-hexane. After adding a first 

fraction 90 mL n-hexane, dl-PCB were eluted from the alumina column with the second 

fraction using 75 mL of hexane:dichloromethane (9:1) and finally PCDD/F were eluted 

from the alumina column in the third fraction with 120 mL of hexane:dichloromethane 

(1:1). The PCDD/Fs fraction was purified using a carbon column (Carbopack C 80/100 

at 18% with Celite 545) and dioxins were eluted with the 75 mL of toluene. The extracts 

were rotary concentrated, reduced to dryness by a gentle stream of nitrogen and 

reconstructed in a known amount of mixtures of 13C12 PCDD/F (EPA-1613ISS) and 
13C12-dl-PCB (WP-ISS). 

 

TEXT S2: Quality control of the samples 

Analyses were performed in the Laboratory of dioxins of the Institute of Environmental 

Assessment and Water research (IDAEA) at the Spanish National Research Council 

(CSIC). The Laboratory is accredited by ENAC for ISO/IEC 17025 for the analysis of 

PCDD/F and dl-PCB in environmental matrixes. This accreditation certifies the 

technical competence of the laboratory for the dioxins analysis.  

The Laboratory has a Quality assurance / Quality control (QA/QC) plan which include 

the periodic analysis of blanks, certified reference materials and participation in 

international laboratory intercalibrations. A part from the routine blanks included in the 

QA/QC Laboratory plan, field blanks and lab blanks were performed for the oceanic air 

samples from Malaspina circumnavigation project. The mean of mass for detected 

congeners in blanks were subtracted from the samples mass. 
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TABLE S2: Detection Limits of the analytical procedure for the PCDD/F and dl-PCB determined in plankton samples (pg g-1). 
LOD plankton samples (pg g-1) 

  P5 P11 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 P127 P133 

2,3,7,8-TCDF 7,94 0,08 0,10 0,30 0,30 0,17 0,10 0,08 0,12 0,72 0,30 0,21 0,26 0,45 0,09 0,23 0,15 1,32 0,30 0,14 0,07 0,11 0,11 0,08 0,44 0,10 0,14 0,07 0,32 

1,2,3,7,8-PeCDF 1,50 0,11 0,14 0,44 0,50 0,28 0,18 0,15 0,11 0,56 0,38 0,41 0,43 0,58 0,12 0,34 0,34 1,74 0,63 0,20 0,10 0,18 0,26 0,13 0,60 0,15 0,22 0,17 0,37 

2,3,4,7,8-PeCDF 1,02 0,10 0,14 0,44 0,48 0,28 0,19 0,06 0,12 0,48 0,36 0,38 0,40 0,58 0,12 0,36 0,33 1,76 0,61 0,20 0,10 0,18 0,10 0,13 0,57 0,15 0,22 0,18 0,35 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,44 0,07 0,09 0,33 0,29 0,13 0,15 0,16 0,20 0,25 0,36 0,27 0,33 0,60 0,10 0,25 0,21 1,48 0,39 0,19 0,07 0,16 0,81 0,13 0,74 0,10 0,19 0,09 0,34 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,43 0,07 0,08 0,33 0,26 0,12 0,08 0,14 0,19 0,23 0,36 0,25 0,16 0,54 0,09 0,24 0,19 1,32 0,35 0,19 0,07 0,16 0,45 0,11 0,70 0,10 0,17 0,08 0,32 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,42 0,07 0,10 0,36 0,30 0,23 0,16 0,15 0,19 0,24 0,23 0,29 0,31 0,62 0,10 0,26 0,22 1,56 0,38 0,20 0,07 0,18 0,18 0,14 0,77 0,10 0,19 0,09 0,38 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,45 0,08 0,17 0,41 0,35 0,24 0,16 0,15 0,23 0,26 1,10 0,25 0,35 1,35 0,05 0,31 0,26 3,02 0,45 0,24 0,07 0,20 0,20 0,06 0,40 0,13 0,18 0,11 0,75 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDF 

0,63 0,16 0,14 1,24 0,40 0,57 0,30 0,44 0,30 0,28 0,59 0,27 0,73 0,49 0,11 0,69 0,16 2,16 0,79 0,24 0,13 0,55 0,32 0,25 0,52 0,11 0,22 0,12 0,42 

1,2,3,4,7,8,9-
HpCDF 

0,95 0,21 0,18 1,78 0,42 0,79 0,47 0,62 0,42 0,42 0,76 0,36 1,03 1,41 0,15 1,01 0,21 2,81 1,09 0,32 0,17 0,68 0,45 0,29 0,38 0,15 0,30 0,19 0,53 

OCDF 1,38 0,19 0,20 1,38 1,24 0,64 0,38 0,34 0,48 1,17 0,93 0,42 0,76 7,41 0,20 0,86 0,27 2,09 1,59 0,30 0,10 0,64 0,64 0,16 1,38 0,16 0,35 0,36 0,84 

2,3,7,8-TCDD 6,80 0,06 0,12 0,35 0,37 0,21 0,15 0,12 0,13 0,71 0,35 0,27 0,32 0,56 0,11 0,27 0,29 1,47 0,35 0,16 0,08 0,18 0,16 0,05 0,55 0,16 0,20 0,11 0,39 

1,2,3,7,8-PeCDD 1,34 0,15 0,16 0,92 0,66 0,59 0,29 0,14 0,40 1,09 0,43 0,47 0,58 0,62 0,18 0,47 0,37 1,86 0,69 0,32 0,07 0,28 0,40 0,11 0,71 0,21 0,38 0,21 0,42 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,75 0,19 0,11 0,76 0,54 0,48 0,24 0,19 0,35 0,51 0,55 0,25 0,51 0,71 0,17 0,44 0,31 2,01 0,77 0,24 0,13 0,27 0,26 0,16 1,05 0,23 0,26 0,18 0,52 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,76 0,19 0,20 0,82 0,56 0,45 0,26 0,18 0,33 0,53 0,57 0,49 0,52 0,72 0,17 0,27 0,33 2,06 0,86 0,25 0,13 0,28 0,27 0,16 1,09 0,21 0,27 0,18 0,53 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,77 0,19 0,20 0,78 0,54 0,48 0,25 0,20 0,35 0,52 0,59 0,49 0,29 0,75 0,17 0,45 0,32 2,14 0,79 0,25 0,13 0,13 0,27 0,17 1,12 0,23 0,27 0,18 0,55 

1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD 

0,61 0,14 0,18 0,57 0,27 0,44 0,33 0,15 0,37 0,72 0,55 0,28 0,52 0,82 0,11 1,01 0,29 1,65 0,64 0,38 0,12 0,28 0,39 0,15 0,72 0,16 0,29 0,15 0,51 

OCDD 1,66 0,18 0,22 2,75 1,57 0,50 0,69 0,25 0,54 1,72 1,41 0,50 1,34 16,97 0,27 1,12 0,48 3,99 1,35 0,33 0,15 0,77 0,98 0,17 1,70 0,17 0,42 0,37 1,27 

PCB-81 1,40 0,51 0,39 2,09 1,87 1,11 0,73 0,36 0,58 1,64 1,02 0,57 2,14 1,96 0,33 2,11 0,91 4,41 2,99 0,71 0,36 0,37 1,15 0,41 1,23 0,72 0,41 0,71 1,22 

PCB-77 1,48 0,52 0,43 2,12 1,93 1,08 0,77 0,39 0,59 1,76 1,04 0,63 2,30 2,12 0,38 2,27 0,98 4,56 3,27 0,83 0,45 0,43 1,22 0,48 1,29 0,77 0,45 0,75 1,23 

PCB-123 2,63 0,98 0,55 3,86 3,47 1,67 1,81 1,04 1,03 1,71 1,75 1,12 2,57 2,27 0,79 2,17 1,64 4,71 3,81 1,82 0,80 1,09 2,11 0,61 1,41 0,93 0,93 1,97 1,72 

PCB-118 2,48 0,98 0,54 3,80 3,04 1,63 1,69 1,04 0,94 1,65 1,74 1,12 2,52 2,22 0,82 2,22 1,61 4,55 3,73 1,83 0,80 1,02 2,20 0,64 1,40 0,89 0,90 2,10 1,62 

PCB-114 2,79 1,03 0,54 3,95 3,25 1,70 1,84 1,12 1,03 1,72 1,80 1,18 2,56 1,34 0,89 2,35 1,84 2,24 3,86 2,04 0,88 1,20 2,16 0,71 0,81 0,98 0,98 2,14 1,75 

PCB-105 2,86 1,05 0,57 4,27 3,18 1,85 1,89 1,16 1,04 1,81 1,88 1,35 2,69 2,44 0,95 2,79 1,95 4,74 4,39 2,16 0,92 1,21 2,35 0,74 1,49 1,05 0,99 2,24 1,74 

PCB-126 1,28 0,58 0,23 4,15 3,32 1,79 2,06 1,17 1,04 1,94 1,76 1,31 2,83 2,23 0,94 2,88 1,81 4,59 4,32 2,31 1,00 1,20 2,39 0,77 1,35 1,03 1,00 2,40 1,65 

PCB-167 1,03 0,42 0,26 1,64 1,58 0,93 0,63 0,28 0,34 0,85 0,83 0,38 1,20 1,07 0,34 1,54 0,63 3,43 2,14 0,47 0,24 0,29 0,78 0,22 0,68 0,33 0,37 0,60 0,60 

PCB-156 1,13 0,42 0,26 1,83 1,70 0,99 0,67 0,30 0,35 0,93 0,83 0,40 1,26 1,18 0,37 1,73 0,69 3,60 2,17 0,56 0,25 0,32 0,83 0,22 0,73 0,34 0,38 0,62 0,64 

PCB-157 1,07 0,46 0,26 1,78 1,62 0,96 0,64 0,31 0,37 0,93 0,82 0,38 1,28 1,14 0,39 1,77 0,64 3,60 2,07 0,55 0,26 0,32 0,87 0,23 0,76 0,33 0,38 0,63 0,64 

PCB-169 1,13 0,49 0,27 2,13 1,80 1,07 0,78 0,34 0,40 1,10 0,80 0,43 1,43 1,12 0,44 3,08 0,38 3,36 5,05 0,60 0,22 0,43 1,03 0,32 0,74 0,19 0,45 0,76 0,64 

PCB-189 1,59 0,59 0,29 2,82 2,74 1,11 0,79 0,46 0,48 1,89 0,92 0,58 2,64 0,95 0,41 3,23 1,33 3,25 3,36 0,42 0,40 0,39 1,14 0,39 0,81 0,46 0,56 1,00 0,95 
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TABLE S3: Recoveries of the analytical procedure for the PCDD/F and dl-PCB in plankton samples 

Recoveries (%) 

  P5 P11 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 P127 P133 

2,3,7,8-TCDF 33 85 80 73 63 78 88 67 78 36 92 72 76 85 93 88 89 91 80 76 76 91 92 85 53 71 83 92 88 

1,2,3,7,8-PeCDF 39 106 87 77 84 93 96 71 96 63 99 82 88 91 101 93 97 94 88 82 87 100 98 98 59 88 95 97 94 

2,3,4,7,8-PeCDF 42 104 88 73 83 93 90 67 91 73 98 79 86 93 99 90 95 95 85 82 86 97 90 96 61 84 94 91 97 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 69 97 81 75 86 94 87 67 85 96 87 69 91 80 93 95 96 82 94 83 81 99 36 96 56 101 87 99 78 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 71 95 89 77 90 92 94 72 86 100 85 72 95 85 98 98 98 86 98 84 83 100 36 99 59 101 90 107 83 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 76 89 77 72 83 85 87 74 84 96 82 68 92 79 94 90 93 74 89 81 80 93 92 93 54 98 87 94 75 

1,2,3,7,8,9-HxCDF 86 99 68 77 81 97 106 90 84 111 43 95 97 59 119 95 95 58 90 87 113 96 104 127 73 106 111 98 55 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 79 101 92 72 80 101 80 70 85 87 88 82 88 94 95 85 91 90 82 83 100 93 79 103 66 103 88 86 87 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 73 101 90 65 71 95 69 59 81 83 94 76 77 46 89 80 89 98 74 82 94 89 80 109 71 98 85 77 93 

OCDF n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

2,3,7,8-TCDD 41 85 87 75 68 77 85 76 78 46 100 82 74 101 107 83 92 101 85 82 87 100 94 96 58 81 94 84 103 

1,2,3,7,8-PeCDD 47 79 92 70 83 63 80 65 70 69 101 86 79 96 107 81 96 97 84 87 93 101 93 100 60 86 100 75 101 

1,2,3,4,7,8-HxCDD 77 82 81 71 82 77 81 68 71 92 88 76 87 84 107 86 105 82 85 91 88 99 80 99 57 88 96 87 79 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 74 80 82 70 79 76 79 70 60 88 90 74 85 88 103 84 105 83 83 88 87 99 86 97 57 91 92 85 82 

1,2,3,7,8,9-HxCDD n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 75 109 96 68 74 101 72 72 92 81 99 87 78 93 111 78 101 101 77 93 104 97 81 109 75 122 97 76 97 

OCDD 45 76 84 45 43 88 51 62 76 41 80 88 54 33 101 56 95 91 45 82 109 71 51 127 69 113 72 53 77 

PCB-81 106 87 97 105 108 89 85 88 87 97 92 92 82 83 103 97 93 83 94 94 95 103 96 96 89 97 95 103 90 

PCB-77 109 90 97 105 113 91 86 87 90 99 95 93 81 84 100 96 95 89 92 90 88 93 100 87 90 97 92 103 92 

PCB-123 92 95 96 93 106 99 77 96 93 92 98 96 86 92 102 86 107 90 85 93 96 107 85 99 92 107 99 91 94 

PCB-118 93 93 95 93 107 97 77 96 94 92 98 95 84 93 102 85 105 91 84 91 94 105 84 98 92 106 99 89 94 

PCB-114 94 94 96 91 109 96 75 96 94 88 98 96 82 92 103 81 105 91 82 92 95 108 83 101 93 107 100 86 95 

PCB-105 96 95 98 91 111 97 74 97 98 88 101 96 81 93 104 80 107 96 81 94 97 109 82 102 96 109 103 87 98 

PCB-126 100 98 110 105 120 106 84 93 107 95 109 91 95 107 105 90 97 105 93 96 92 99 92 96 110 96 97 101 110 

PCB-167 96 99 107 102 133 104 86 84 105 93 105 83 96 106 99 88 91 106 94 90 85 95 90 92 108 92 91 94 110 

PCB-156 94 98 110 96 136 100 81 84 105 89 109 84 92 104 96 83 92 106 90 89 86 95 85 92 107 94 94 92 111 

PCB-157 95 97 110 97 138 103 83 85 106 91 108 94 94 102 96 84 98 101 94 90 85 96 87 92 106 99 94 93 110 

PCB-169 96 98 131 93 86 102 77 89 110 86 129 96 93 119 108 50 93 126 80 96 71 83 76 84 123 93 90 86 125 

PCB-189 89 91 103 81 84 91 75 83 97 78 96 91 70 97 93 94 101 98 80 93 87 91 71 96 100 90 104 80 99 
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ANNEX III: CONCENTRATIONS OF PCDD/F AND DL-PCB IN OCEANIC PLANKTON 

TABLE S4: PCDD/F concentrations in plankton from Atlantic, Indian and Pacific Ocean. (pg gdw
-1) The toxic equivalent is also given for each sample. The 

sum of PCDD, PCDF are lower-end estimates, since the concentrations of congeners were assumed to be zero when they were below the limit of detection. 

 
Ocean North Atlantic South Atlantic Indian South Pacific North Pacific 

Sample Code P4 P11 P127 P133 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 

2,3,7,8-TCDF   0,15 0,12   0,09 0,23 0,18 0,11 0,18 0,15 0,23 0,26 0,34 0,14 0,30 0,21 0,50 0,25 0,09 0,15 0,18 0,33 0,20 0,22 

1,2,3,7,8-PeCDF   0,17 0,17 0,40 0,17 0,49 0,29 0,20 0,19 0,24 0,18 0,39 0,38 0,46 0,57 0,20 0,53 2,57 0,64 0,31 0,11 0,18 0,22 0,28 0,79 0,16 0,32 

2,3,4,7,8-PeCDF   0,11 0,18 0,36 0,14 0,19 0,14 0,17 0,30 0,33 0,17 0,35 1,67   0,29 0,14 0,15 0,30 0,47 0,11 0,20 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,42 0,10 0,12 0,35 0,20 0,22 0,16 0,23 0,09 0,42 0,29 0,66 0,14 0,25 3,65 0,36 0,29 0,11 0,20 0,85 0,09   

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,32 0,07 0,12 0,46 0,21 0,45 0,18 0,16 0,13 0,18 0,12 0,53 0,28 0,24 0,70 0,13 0,22 3,09 0,29 0,26 0,11 0,13 0,18 0,83 0,11 0,20 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,53 0,11 0,51 0,17 0,13 0,15 0,35 0,31 0,64 0,16 0,21 3,94 0,29 0,25 0,14 0,19 0,21 0,76 0,13 0,22 

1,2,3,7,8,9-HxCDF   0,48 0,22   0,09   3,35   0,18 0,06 1,01 0,16 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,32 0,32 0,49 1,03 0,41 0,65 0,53 0,49 0,80 0,31 0,66 0,98 1,04 1,02 1,36 0,35 0,51 11,1 1,18 0,71 0,55 1,85 0,26 0,53 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF   0,48 0,26   0,47   7,94     0,45 0,29 1,18   

OCDF 2,63 0,81 0,79 2,77 0,89 1,70 1,43 0,87 1,18 0,64 1,25 2,13 2,05 2,62 16,50 0,48 1,89 1,16 56,1 2,71 1,39 0,78 0,83 0,40 4,93 0,30 1,03 

2,3,7,8-TCDD   0,03                                                       

1,2,3,7,8-PeCDD   0,59 0,16 0,12 0,37 0,62   2,71     0,54   

1,2,3,4,7,8-HxCDD   0,53 0,10   0,46 0,26 0,36 0,09   3,00   0,21   

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,66 0,11 0,45 0,18   0,52 0,76 0,31 0,33 4,55   0,31 0,17 0,96 0,16 0,31 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,51 0,87 0,39   0,75 0,31 1,17 0,18 8,10   0,29 0,16 1,59 0,30 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,69 0,04 0,25   0,08 0,74 0,61 0,04 0,26 0,50 0,24 0,34 0,17 3,91 0,64 0,15 0,44   6,75 2,49 0,98 0,81 0,33 0,28 0,19 0,61 0,05 0,32 

OCDD 5,96 0,38 0,94   0,14 5,07 3,22 0,35 0,74 3,03 2,02 5,33 2,55 18,32 1,88 4,40 0,53 2,25   69 9,44 5,10 5,80   1,93 0,42 1,14   2,61 

∑ PCDD (pg g-1 dw) 7,8 0,6 1,2 2,4 1,0 5,8 3,8 0,4 1,0 3,7 2,3 5,7 4,3 23 2,8 7,3 0,8 3,0 0,5 94 11,9 6,9 7 0,3 2,2 0,6 4,8 0,2 3,5 

∑ PCDF (pg g-1 dw) 5,2 1,7 2,1 6,8 2,7 1,2 3,0 2,7 2,2 3,1 1,5 1,9 5,6 4,9 4,6 20,8 1,9 2,2 3,4 93,4 6,0 3,9 2,0 1,5 1,4 1,9 12,7 1,4 2,9 

∑ PCDD/F (pg g-1 dw) 13,0 2,3 3,3 9,3 3,8 7,0 6,9 3,1 3,2 6,8 3,8 7,6 9,9 28 7,4 28 2,6 5,2 3,9 188 17,9 10,8 9 1,8 3,6 2,5 18 1,6 6,4 

WHO-TEQ2005 (PCDD/F) 0,27 0,12 0,11 1,10 0,37 0,09 0,06 0,10 0,11 0,27 0,05 0,01 0,74 0,36 0,11 1,12 0,14 0,07 0,27 6,56 0,20 0,32 0,14 0,06 0,08 0,20 1,35 0,11 0,22 
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TABLE S5: Dl-PCB concentrations in plankton from the Atlantic, Indian and Pacific Ocean. (pg g-1
dw). The toxic equivalent is also given for each sample. The 

sum of dl-PCB is a lower-end estimates, since the concentrations of congeners were assumed to be zero when they were below the limit of detection. 

 
Ocean North Atlantic South Atlantic Indian South Pacific North Pacific 
Sample Code P4 P11 P127 P133 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 
PCB-81 1,9 0,5 

 
  

  
1,9 1,4 

 
1,1 0,6 

  
0,9 

  
0,3 4,4 

  
3,0 1,1 

 
0,7 1,2 0,4 

  
0,5 

PCB-77 49 8,4 21 11 2,3 18 51 33 7,6 28 13 12 8,9 20 43 4,0 7,0 116 13 12 78 31 5,0 16 36 11 4,5 24 12 

PCB-123 3,0 2,3 4,7 3,4 2,0 2,7 3,9 2,5 3,4 4,4 2,5 
 

2,6 3,8 2,7 2,1 6,3 5,6 3,9 3,3 5,2 6,6 2,8 3,8 9,1 4,3 1,9 7,1 3,2 

PCB-118 106 90 120 104 41 103 113 106 137 196 91 8 69 92 102 28 163 218 120 7 146 269 104 181 475 163 45 226 125 

PCB-114 4,4 2,5 2,6 2,6 1,0 2,8 3,0 4,6 3,5 5,0 2,6 
 

2,1 2,6 3,0 1,7 3,9 8,1 3,2 1,9 4,3 6,5 2,4 4,1 8,0 3,4 1,8 4,3 3,4 

PCB-105 58 37 37 35 14 42 61 47 46 71 25 5,3 25 40 47 13 55 114 43 5,1 80 92 35 65 117 48 15 68 50 

PCB-126 2,0 0,8 
 

  0,4 
 

0,6 
  

1,4 0,8 
     

1,2   
   

  
 

1,5 2,4 1,4 1,2 1,1 0,8 

PCB-167 8,1 5,6 10,0 5,7 2,7 11 6,5 5,6 11 14 3,4 0,9 7,7 7,9 5,9 3,1 17 6,9 6,6 7,3 8,8 13 7,2 15 14 13 2,7 13 9,5 

PCB-156 18 13 14 9,5 5,8 24 17 14 21 26 5,6 3,2 15 16 11 6,1 33 14 13 19 17 21 13 28 24 22 5,4 21 20 

PCB-157 4,2 2,9 3,4 2,1 1,1 4,8 4,1 3,5 4,0 5,3 1,5 1,0 2,5 3,3 2,4 1,3 5,1 3,1 3,1 2,2 
 

5,0 2,9 5,7 4,3 4,3 1,3 4,4 4,1 

PCB-169   
  

  
      

  
      

  
   

0,4 
      

  

PCB-189 3,2 1,4 
 

1,0 0,8 4,7 3,3 1,5 3,2 3,6 0,9 
 

4,2 2,5 
 

1,3 7,0   2,1 13 3,8 2,3 1,9 4,3 2,3 3,2 1,1 2,3 2,9 

∑ DL-PCB 257 163 213 175 71 213 265 219 236 356 146 30 136 189 217 60 298 491 208 70 346 448 174 325 692 274 79 371 230 
WHO-TEQ 
2005(DL-PCB) 3,5 2,9 4,1 3,5 1,4 3,4 3,8 3,5 4,5 6,3 3,0 0,3 2,3 3,2 3,4 1,1 5,6 7,2 4,0 0,6 4,9 8,8 3,4 5,8 15 5,3 1,5 7,5 4,1 
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Figure S2: Patterns of PCDD/F and dl-PCB in plankton. Mean and standard deviation of congener specific PCDD/F and dl-PCBs concentrations in plankton 
from the Atlantic, Pacific and Indian Oceans.  
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Figure S3: Comparison of the PCDD/F profiles in plankton with other studies. 
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Figure S4: Comparison of the Dl-PCB profiles in plankton with other studies 
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TABLE S6: Mean, Median and Range of PCB#118 concentrations and number of samples (n) analyzed in different studies reporting PCB 118 in 
plankton  (Okomura et al., 2004; Wan et al., 2005; Berrojalbiz et al., 2011; Galbán-Malagón et al., 2013). 

 

Author Plankton Location 
Range 

PCB#118 (pg 
g-1 dw) 

Median 
PCB#118 
(pg g-1 dw) 

Mean 
PCB#118 
(pg g-1 dw) 

n 

Okomura et al. 2004 phytoplankton Senday bay, Japan - 280 280 1 
Okomura et al. 2004 zooplankton Senday bay, Japan 55-71 - 63 2 
Wan et al. 2005 phytoplankton Bohai Bay, China - 30,6 30,6 1 
Wan et al. 2005 zooplankton Bohai Bay, China - 4,2 4,2 1 
Berrojalbiz et al. 2011 phyto+zoo Mediterranean Sea ND - 36160 280 3710 35 
Berrojalbiz et al. 2011 phyto+zoo Black and Marmara Sea ND - 2310 580 900 6 
Galban-Malagón et al. 2013 phytoplankton Southern ocean 8 - 1355 89 221 39 
Morales et al. 2014 phyto+zoo Atlantic Ocean 41 - 196 106 112 10 
Morales et al. 2014 phyto+zoo Indian Ocean 8 - 218 91 96 8 
Morales et al. 2014 phyto+zoo Pacific Ocean 7 - 475 146 169 11 
Morales et al. 2014 phyto+zoo Atlantic, Indian, Pacific oceans 7 - 475 106 129 29 
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Figure S5: Comparison of the Mean and Median of PCB#118 concentrations in plankton 
reported here for the Atlantic, Indian and Pacific Oceans, with those reported elsewhere 
(pg g-1 dw). 
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ANNEX IV: PROCESSES DRIVING THE ACCUMULATION 
OF PCDD/FS AND DL-PCB IN PLANKTON 
 

 
 

Figure S6: Influence of plankton biomass (B, mgdw L-1) on the concentrations of dl-PCB 
in plankton (Cp, pg g-1

dw) (upper and lower panels). The central panels shows the lack 
of relationship between m (the slope of regressions of log Cp versus log B) versus the 
octanol-water partition constants (log KOW) for all the dl-PCB congeners. 
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Figure S7: Relationship between m (the slope of regresions of log Cp versus log B) 
versus the octanol-water partition constants (log Kow) for all the dioxin and furan 
congeners. 

 
 

 

Figure S8: Concentrations of PCDDs in plankton normalized by organic carbon (pg 
PCDD g-1 OC) versus organic carbon concentration in plankton (mg OC L-1). 
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Figure S9:  Concentrations of PCDFs in plankton normalized by organic carbon (pg 
PCDD g-1 OC) versus organic carbon concentration in plankton (mgOC L-1). 
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Figure S10: Concentrations of dl-PCBs in plankton normalized by organic carbon (pg PCDD 
g-1 OC) versus organic carbon concentration in plankton (mg OC L-1). 
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ANNEX V: ORGANIC CARBON, NITROGEN, δ15N AND δ13C 
 

TABLE S7: Concentrations of organic carbon (OC) (mg m-3), and Nitrogen (N) (mg m-3), 
δ13C (‰) δ15N (‰), and trophic position of plankton sized 500-1000 µm (TP500) from 
plankton samples collected between 200 m depth and oceanic surface concurrently with the 
plankton samples collected for PCDD/F and dl-PCB analysis. 

 
Plankton samples for organic carbon, nitrogen and isotopes 

Sample Long Lat OC (mg m-3) N (mg m-3) 13C 15N TP500 

C5 -21,027 25,0081 1,31 0,29 -21,1 1,32 - 
C11 -26,022 12,5086 2,56 0,54 -19,9 3,63 - 
C16 -26,015 0,18117 3,31 0,71 -19,7 5,25 - 
C18 -28,168 -4,7791 1,04 0,22 -20,3 5,32 - 
C23 -33,409 -15,826 0,85 0,17 -19,8 3,02 - 
C24 -34,671 -18,399 1,25 0,26 -19,9 1,99 - 
C30 -27,604 -25,862 0,83 0,15 -19,3 1,58 - 
C34 -14,774 -28,13 0,33 0,07 -21,5 4,77 - 
C46 27,5456 -34,837 8,46 2,13 -20,1 4,92 1,70 
C49 37,0018 -33,883 6,69 1,55 -20,1 5,16 1,62 
C51 43,2477 -33,193 7,00 1,57 -21,1 4,45 1,53 
C58 82,624 -29,811 6,16 1,52 -20,7 7,95 1,41 
C60 89,4798 -29,683 6,78 1,64 -20,6 7,08 1,65 
C63 99,9978 -29,907 6,14 1,54 -21,3 8,19 1,21 
C67 113,448 -31,56 5,86 1,40 -20,5 3,92 1,89 
C69 120,845 -36,645 4,96 1,32 -21,7 7,14 1,52 
C82 -179,52 -25,484 6,69 1,73 -20,1 2,62 1,68 
C85 -175,83 -18,555 5,11 1,29 -19,1 2,27 1,44 
C89 -172,34 -9,4545 5,66 1,24 -18,0 13,57 1,70 
C92 -169,46 -3,4106 8,10 2,13 -19,4 3,57 1,57 
C97 -163,53 9,21773 8,49 2,10 -19,4 12,38 1,59 

C103 -150,36 21,066 7,84 2,08 -20,4 8,12 1,42 
C106 -141,62 19,8989 5,39 1,39 -20,8 7,92 1,45 
C113 -122 15,3108 9,37 2,43 -20,9 10,48 1,68 
C120 -102,45 10,7564 15,30 3,54 -19,3 9,49 1,50 
C121 -99,25 10,0847 9,55 2,44 -19,7 10,62 1,50 
C125 -87,955 7,22385 24,29 6,28 -21,3 5,10 1,80 
C126 -84,794 5,91108 7,87 2,01 -19,9 7,89 1,47 
C133 -55,157 19,0153 6,73 1,70 -19,2 0,39 1,49 
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ANNEX VI: OCEANIC SINK DUE TO SETTLING FLUXES 

TABLE S8: Settling fluxes (pg m-2d-1) of PCDD/F  in the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. 

Settling Fluxes (pg m-2d-1) 

Sample code P5 P11 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 P127 P133 

2,3,7,8-TCDF   0,18 0,16   0,06 0,06 0,11 0,11 0,02     0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01   0,03 0,04 0,03 0,003 0,02 0,03   0,03 0,02 0,03   

1,2,3,7,8-PeCDF   0,20 0,30 0,21 0,08 0,06 0,19 0,15 0,03   0,06 0,01 0,01 0,02 0,05   0,03 0,06 0,04 0,05 0,03 0,004 0,02 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,01 

2,3,4,7,8-PeCDF   0,13 0,25     0,06 0,14 0,10     0,05 0,01     0,04   0,02 0,04   0,05 0,04   0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,04 0,01 

1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,05 0,11 0,36 0,09     0,15 0,14 0,01   0,07 0,01   0,02 0,03   0,01 0,08 0,02 0,05 0,03     0,02 0,05 0,01   0,03 0,01 

1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,04 0,08 0,37 0,19 0,05 0,05 0,13 0,11 0,02   0,09 0,01 0,01 0,02 0,03   0,01 0,07 0,02 0,04 0,03 0,003   0,01 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 

2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,07   0,31       0,12 0,10     0,06 0,01   0,02 0,04   0,01 0,09 0,02 0,04 0,04 0,004   0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 

1,2,3,7,8,9-HxCDF     0,39                       0,02     0,07   0,03       0,01 0,06   0,02   0,01 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,17 0,37 0,75   0,18 0,17 0,48 0,50 0,04 0,04 0,16 0,02 0,03 0,04 0,08   0,03 0,25 0,07 0,12 0,16       0,10 0,03 0,06 0,12 0,02 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF     0,47               0,08             0,18         0,04 0,02 0,07       0,01 

OCDF 0,33 0,94 1,61   0,48 0,45 0,85 0,74 0,09 0,07 0,35 0,05 0,08 0,44 0,11 0,20 0,06 1,24 0,17 0,24 0,23 0,02 0,04   0,28 0,04 0,11 0,19 0,06 

2,3,7,8-TCDD   0,04                                                       

1,2,3,7,8-PeCDD     0,30         0,07     0,06     0,02       0,06             0,03       0,01 

1,2,3,4,7,8-HxCDD     0,18               0,08 0,01   0,01 0,02     0,07   0,04                 0,01 

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,08 0,13 0,33                 0,01   0,02   0,03 0,02 0,10   0,05 0,05       0,05 0,02 0,03   0,01 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,06   0,71               0,12   0,01 0,03     0,01 0,18   0,05 0,05       0,09   0,03   0,02 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,09 0,04 0,14 0,31 0,17 0,01 0,25 0,31 0,03 0,02 0,03 0,09 0,02   0,04 0,05   0,15 0,16 0,17 0,24 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,06   

OCDD 0,75 0,44 0,25 2,13 0,90 0,11 0,72 1,89 0,28 0,30 0,42 0,42 0,06 0,12 0,12 0,24   1,52 0,59 0,87 1,71   0,19 0,03 0,06   0,29 0,23   
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TABLE S9: Settling fluxes (pg m-2d-1) of dl-PCB in the Atlantic, Indian and Pacific Oceans. 

 
Total Sink Fluxes (pg m-2d-1) 

Sample 
code 

P5 P11 P16 P18 P23 P24 P30 P34 P46 P49 P51 P58 P60 P63 P67 P69 P81 P85 P88 P92 P97 P103 P106 P113 P120 P121 P125 P127 P133 

PCB-81 0,24 0,53     0,52 0,45   0,67 0,08     0,02     0,06 0,47     0,19 0,19   0,01 0,11 0,03     0,06     

PCB-77 6,16 9,77 4,09 7,49 14,4 10,3 7,48 17,5 1,82 0,64 1,46 0,47 1,39 0,11 1,61 12,4 0,70 0,26 4,89 5,21 1,47 0,33 3,56 0,90 0,25 3,05 1,30 5,01 0,24 

PCB-123 0,38 2,67 3,59 1,12 1,08 0,78 3,29 2,71 0,35   0,42 0,09 0,09 0,06 1,44 0,60 0,21 0,07 0,33 1,13 0,82 0,08 0,90 0,35 0,11 0,91 0,35 1,13 0,07 

PCB-118 13,3 105 75,1 43,2 31,6 33,3 135 122 12,5 0,47 11,3 2,12 3,32 0,75 37,5 23,2 6,49 0,16 9,15 45,9 30,7 3,85 46,8 13,2 2,53 29,0 13,7 29,1 2,21 

PCB-114 0,55 2,87 1,79 1,20 0,84 1,43 3,47 3,09 0,36 0,00 0,34 0,06 0,10 0,04 0,89 0,86 0,17 0,04 0,27 1,11 0,72 0,09 0,79 0,28 0,10 0,56 0,37 0,64 0,06 

PCB-105 7,30 43,0 25,2 17,8 17,0 14,7 45,3 44,3 3,43 0,30 4,02 0,92 1,54 0,34 12,7 12,2 2,33 0,11 5,02 15,70 10,21 1,39 11,5 3,90 0,84 8,76 5,45 9,11 0,75 

PCB-126 0,25 0,89 0,78   0,18     0,89 0,11           0,27             0,03 0,24 0,11 0,07 0,14 0,09     

PCB-167 1,02 6,59 4,97 4,41 1,81 1,77 10,5 8,84 0,48 0,05 1,26 0,18 0,19 0,08 3,81 0,73 0,36 0,16 0,55 2,15 2,13 0,33 1,40 1,06 0,15 1,71 1,04 2,43 0,12 

PCB-156 2,25 14,9 10,5 10,2 4,69 4,40 20,1 16,0 0,77 0,18 2,48 0,37 0,35 0,16 7,46 1,50 0,72 0,42 1,07 3,66 3,90 0,61 2,32 1,75 0,31 2,75 2,14 3,50 0,20 

PCB-157 0,52 3,37 1,94 2,03 1,16 1,08 3,88 3,28 0,20 0,06 0,42 0,08 0,08 0,03 1,17 0,33 0,17 0,05   0,84 0,85 0,12 0,43 0,35 0,07 0,56 0,45 0,82 0,04 

PCB-169                                       0,06                   

PCB-189 0,40 1,62 1,46 1,95 0,93 0,47 3,09 2,24 0,12   0,69 0,06   0,04 1,60   0,12 0,28 0,24 0,39 0,55 0,09 0,22 0,26 0,06 0,29 0,32   0,02 
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ANNEX VII: ADDITIONAL TABLES AND FIGURES 
 
 

TABLE S10: Values of Kow (octanol-water partition constant) of PCDD/F and dl-PCBs used 
in the present study.. 

 
Compound Log Kow Reference # Cl 

2,3,7,8-TCDF 6,225 Chen et al. 2001 4 
1,2,3,7,8-PeCDF 6,99 Wang et al. 2003 5 
2,3,4,7,8-PeCDF 6,757 

Chen et al.  2001 

5 
1,2,3,4,7,8-HxCDF 7,184 6 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 7,196 6 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 6,937 6 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 7,125 6 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 7,477 7 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 7,616 7 

OCDF 7,992 8 
2,3,7,8-TCDD 6,53 Sangster et al. 1993 4 

1,2,3,7,8-PeCDD 7,215 

Chen et al.  2001 

5 
1,2,3,4,7,8-HxCDD 7,628 6 
1,2,3,6,7,8-HxCDD 7,639 6 
1,2,3,7,8,9-HxCDD 7,61 6 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 8,051 7 
OCDD 8,45 8 

  
PCB-81 6,53 

Yeh hong et al. 2002 

4 
PCB-77 6,48 4 

PCB-123 6,5 5 
PCB-118 6,49 5 
PCB-114 6,47 5 
PCB-105 6,61 5 
PCB-126 6,56 5 
PCB-167 6,82 6 
PCB-157 6,73 6 
PCB-169 7,01 6 
PCB-189 7,15 7 
PCB-156 7,11 Sangster et al. 1993 6 
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