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“El que un país anomena els seus 

interessos econòmics vitals no són 
aquelles coses que permeten viure 

els seus ciutadans, sinó aquelles 
coses que el fan anar a la guerra. La 
gasolina és més probable que el blat 

per a ser la causa d’un conflicte 
internacional.” 

 
 

Simone Weil (1909–1943) 

Filòsof francès 

 
 



 



 

RESUM 
 
En els últims anys, s’ha observat una preocupació creixent pels efectes que les emissions de 
gasos procedents de la gasolina poden provocar tant a nivell ambiental com en la salut de 
les persones i això s’ha vist reflectit en canvis substancials en la seva composició. La 
prohibició dels additius plomats, així com la limitació contínua dels compostos aromàtics 
(sobretot del benzè) han donat lloc a una expansió espectacular arreu del món de l’ús dels 
additius oxigenats a la gasolina. D’entre aquests additius (principalment èters i alcohols) el 
més emprat ha estat el metil terciari (tert-) butil èter (MTBE). Però degut a les seves 
propietats físico-químiques, aquest compost orgànic volàtil (VOC) ha esdevingut un 
important contaminant de les aigües subterrànies d’arreu del món. 
 
La present tesi doctoral ofereix una visió general i actualitzada de la problemàtica ambiental 
lligada a la utilització del MTBE com additiu de la gasolina, alhora que desenvolupa 
tècniques analítiques mitjançant un sistema totalment automatitzat de Purga i Trampa 
(també anomenat Purga i Captura) unit a un Cromatògraf de Gasos acoblat a un 
Espectròmetre de Masses (P&T-GC/MS) que permeten conèixer quantitativament i amb 
precisió la presència a nivells traça del MTBE, els seus principals compostos de degradació, 
altres additius convencionals com són els hidrocarburs aromàtics (benzè, toluè, etilbenzè i 
xilens, BTEX), així com els seus possibles substituts (etil tert-butil èter, ETBE; tert-amil 
metil èter, TAME; i diisopropil èter, DIPE) i altres VOCs d’interès (diciclopentadiè, DCPD 
i tricloretilè, TCE) als diferents compartiments ambientals (diferents matrius aquoses i 
sòls), posant un especial èmfasi en l’anàlisi de les aigües subterrànies, més susceptibles 
d’una elevada contaminació i la qualitat de les quals és de vital importància ja que actuen 
com a magatzems d’aigua dolça pel consum humà. 
 
A més, en tant que l’avaluació de la biodegradació in situ del MTBE en llocs contaminats 
requereix de molt més que simples balanços de massa i la mera presència del TBA no és 
suficient com per provar-ne la relació causa-efecte. S’han realitzat estudis de degradació del 
MTBE i ETBE mitjançant la utilització de diferents soques bacterianes amb capacitat per 
alimentar-se d’aquests additius de la gasolina en condicions aeròbiques (microcosmos) per 
tal d’analitzar-ne els isòtops estables tant del carboni com l’hidrogen (CSIA) obtenint 
diferents factors de fraccionament isotòpic. Els resultats obtinguts posen en dubte 
l’existència d’un únic mecanisme de degradació metabòlica en condicions d’aerobiosis (com 
es creia fins ara) i dificulten la seva aplicació com a indicadors quantitatius dels processos 
de biodegradació que tenen llocs als llocs contaminats si no es realitzen altre tipus de 
mesures addicionals.  
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PI o PIs: Patró/ns  Intern/s, en anglès IS. 

PID: photoionization detector o detector de fotoionització. 

PLE: pressurized liquid extraction o extracció per líquids pressuritzats (nom comercial de 

Dionex, accelerated solvent extraction: ASE) 

ppb: parts per bilió (americà) o µg/L. 

ppm: parts per milió o mg/L. 

ppt: parts per trilió (americà) o ng/L. 

R2: Coeficient de regressió d’una recta. 

REACH: Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals o registre, avaluació i 

autorització de productes químics 



Índexs 

 

RFG: reformulated gasoline o gasolina reformulada (amb no menys d’un 2% d’oxigen en 

pes). 

RON: Research Octane Number o índex d’octans 

RSD: Relative Standard Deviation o Desviació estàndard relativa. 

Rt: Retention time o temps de retenció. 

SIG: GIS o Sistemes d’Informació Geogràfica. 

SIM o SIR: Són sinònims, Single/Selected Ion Monitoring i Selected Ion Recording 

respectivament. Es refereixen al registre selectiu de ions. 

SIP: Stable Isotope Probing. 

SMCL: secondary maximum contaminant level o nivell màxim secundari de contaminant 

SPME: Solid phase micro-extraction o microextracció en fase sòlida. 

Tª o T: temperatura. 

TAA: tert-amil alcohol o 2-metil-2-butanol. 

TAME: tert-amil metil èter o tert-pentil metil èter. 

TBA: tert-butil alcohol, tert-butanol o 2-metil-2-propanol. 

TBF: tert-butil formiat o èster tert-butílic d’àcid fòrmic. 

tert-: tertiary o terciari. 

TIC: Total Ion Current o corrent iònica total. 

TOC: Total organic carbon o carboni orgànic total. 

TOF: Analitzador de temps de vol o Time of Flight. 

UBA: Umweltbundesamt o Agència de Medi Ambient Alemanya. 

UE: Unió Europea. 

USEPA: United States Environmental Protection Agency o Agència de Protecció del Medi 

Ambient dels Estats Units d’Amèrica. 

USGS: United States Geological Survey. 

VOC/s: compost/os orgànic/s volàtil/s. 

Vol.: volum, també (v/v). 

 


