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REZUMAT

Poluanţii organici persistenţi (POPs) sunt substanţe organice sau amestecuri ale
acestora cu o serie de însuşiri comune, şi anume:
>

persistenţă foarte ridicată în mediu şi abilitate de a ajunge la regiuni îndepărtate de
sursa originală;

>

rezistenţă foarte ridicată la degradarea chimică şi biologică;

> toxicitate foarte crescută, având potenţialul de a provoca daune animalelor şi omului
chiar la concentraţii foarte scăzute;
>

bioacumulare de-a lungul lanţului trofic, proprietate ce derivă din caracterul lor lipofil
şi care face ca, de la concentraţii relativ scăzute în sol şi apă, să se ajungă la
concentraţii foarte ridicate la animale şi om.
Existenţa POPs este relativ recentă, datând după al doilea război mondial, odată

cu avântul pe care l-a luat producţia industrială. Astăzi, POPs sunt prezenţi aproape
pretutindeni: sol, apă, aer, sedimente, alimente. Oamenii şi animalele de jur împrejurul
globului poartă cantităţi de POPs care uneori se află aproape sau chiar la niveluri ce pot
provoca pagube. Din numeroşii POPs care sunt prelevanţi în mediu, 12 din cei mai
persistenţi şi bioacumulativi au fost identificaţi cu prioritate. Aceşti 12 POPs "prioritari"
au devenit ţinta unui tratat global al Programului de Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP)
Convenţia de la Stockholm din 21-23 mai 2001 a stabilit cei 12 POPs:
> 8

pesticide:

aldrin,

endrin,

clordan,

difenil-diclor-tricloretan

(DDT),

dieldrin,

heptaclor, mirex, toxafen;
> 2 produşi industriali: hexaclorbenzen (HCB), bifenilii policloruraţi (PCBs);
> 2 produşi secundari nedoriţi: dioxine (PCDDs) şi furani (PCDFs)
Lucrarea de faţă îşi propune, pe de o parte evaluarea gradului de încărcare cu
poluanţi organici persistenţi a solurilor din areale urbane, şi pe de altă parte, să aducă
informaţii cu privire la comportarea în sol a unora dintre aceşti compuşi. Dintre poluanţii
organici persistenţi s-au studiat 6 compuşi PCBs (cu numerele IUPAC 28, 52, 101, 138,
153, 180), DDT (cu izomeri şi metaboliţi) şi 3 insecticide organoclorurate ciclodienice
(aldrin, dieldrin, heptaclor).

Lucrarea este structurată în opt capitole. Astfel, în prima parte a lucrării, s-a făcut o
documentare cu privire la solurile urbane şi poluanţii organici persistenţi, apelându-se la
literatura de specialitate din ţară şi străinătate. Ca urmare, primele trei capitole prezintă
stadiul cercetărilor naţionale şi internaţionale în domeniu. S-au studiat aspecte legate
de solurile urbane, cum ar fi: definirea, formarea, clasificarea, proprietăţile solurilor
urbane, factorii poluanţi care pot apărea în aceste soluri precum şi aspecte legate de
remedierea lor. De asemenea, au fost prezentaţi poluanţii organici persistenţi şi s-a
justificat includererea
principalele

lor în lista Convenţiei de la Stockholm. Sunt

caracteristici

ale

POPs, prin aceasta

înţelegând

prezentate

structură

chimică,

proprietăţi fizice şi chimice, aspecte obligatorii pentru înţelegerea comportării lor în
mediu. S-au studiat aspecte legate de sursele de poluare, de formele şi căile de migrare
ale acestora în mediu, precum şi aspecte referitoare la impactul lor asupra mediului
înconjurător. în ceea ce priveşte comportarea lor în sol, s-au studiat adsorbţia,
mobilitatea şi degradarea.
Partea a doua a lucrării conţine rezultate originale şi debutează cu capitolul patru
în care sunt prezentate metodele şi tehnicile utilizate. Astfel, pentru

stabilirea

conţinutului de POPs din sol s-au utilizat extracţia cu solvenţi organici şi determinarea
gaz

-

cromatografică.

Sunt

prezentate

cele

două

metode

de

separare

gaz - cromatografică a POPs, şi anume: separarea pe coloană umplută şi separarea pe
coloană capilară. în ceea ce priveşte comportarea acestor compuşi în sol s-au efectuat
experimente de adsorbţie apelându-se la legislaţia Comunităţii Europene şi s-a urmărit
evoluţia pe care o au microflora bacteriana, fungică şi respiraţia solului într-un sol poluat
cu compuşi PCB.
Capitolul cinci al lucrării prezintă rezultatele referitoare la gradul de încărcare cu
POPs a solurilor din arealele urbane luate în studiu: Bucureşti, Ploieşti, laşi, Baia-Mare
S-au recoltat probe de sol din zone considerate reprezentative, şi anume: parcuri,
grădini, străzi, intersecţii, zonele industriale, grădini de legume, groapa de gunoi Glina.
Rezultatele obţinute indică prezenţa bifenililor policloruraţi în zonele cu trafic auto
intens, în zona gropii de gunoi Glina şi în zonele industriale ale oraşelor luate în studiu,
în special ale municipiului Ploieşti. Dacă în Bucureşti şi laşi se poate vorbi de o poluare
"punctiformă" cu aceşti compuşi, în Ploieşti situaţia este diferită, aici un procent
însemnat de probe de sol fiind încărcate cu compuşi PCBs.
Studii cu privire la migrarea pe profilul de sol a compuşilor bifenili policloruraţi au
fost făcute la groapa de gunoi Glina şi în albia minoră a Dâmboviţei unde adâncimea de

recoltare a fost 0-100 cm. S-a constatat că, deşi aceşti compuşi nu sunt mobili în sol,
totuşi ei pot apărea şi la adâncimi mari, probabil datorită perturbării straturilor de sol din
mediul urban.
Conţinutul de insecticide organoclorurate ciclodienice nu ridică probleme, un
număr relativ mic de probe fiind contaminate şi în concentraţii mici în schimb, conţinutul
de DDT depăşeşte uneori limitele permise de legislaţia în vigoare Deşi nivelul de fond
al concentraţiei acestui compus este mic şi a scăzut simţitor în ultimii ani, totuşi există
puncte, în special în gospodăriile din zonele periurbane, unde conţinutul lui depăşeşte
chiar şi pragul de intervenţie pentru folosinţe sensibile. Prin studiul concentraţiei
izomerilor DDT, lucrarea de faţă atrage atenţia asupra posibilităţii utilizării DDT chiar şi
după ce acesta a fost interzis prin lege.
Rezultatele referitoare la comportarea compuşilor organici persistenţi în sol s-au
obţinut în urma experimentelor de adsorbţie şi a testelor biologice efectuate Astfel,
pentru estimarea constantei de adsorbţie s-a urmărit prin proceduri specifice adsorbţia
unuia dintre compuşii bifenili policloruraţi (PCB 101) pe patru tipuri de sol diferite din
punct de vedere al proprietăţilor fizice şi chimice. S-a constatat că adsorbţia acestor
compuşi depinde în mare măsură de conţinutul de materie organică şi de cel de argilă,
nefiind influenţată de pH. Valorile constantei de adsorbţie descresc în ordinea:
cernoziom, preluvosol roşcat, aluviosol şi antrosol. Ele au valori foarte mari, de ordinul
miilor, ceea ce explică reţinerea puternică a acestora în sol şi cresc foarte mult cu
creşterea gradului de clorurare. Astfel se explică de ce compuşii PCBs sunt mai
persistenţi în sol.
Un alt aspect al comportării este acela al degradării în sol. Pentru a obţine
informaţii despre acest subiect s-a realizat un biotest în care s-a urmărit pe o perioadă
de patru luni evoluţia microflorei bacteriene, fungice şi a respiraţiei solului într-un sol
poluat cu PCB 28, compusul cel mai uşor degradabil dintre cei şase studiaţi Concluzia
a fost că specia Pseudomonas

este implicată în biodegradarea acestor compuşi. în

ceea ce priveşte evoluţia microflorei bacteriene în solul tratat cu PCB 28, s-a constatat
că efectul toxic maxim se manifestă după o lună de la debutul experimentului. După 4
luni se menţin diferenţe între varianta martor şi fiecare tratament în parte, dar valorile
numărului total de bacterii încep să crească, semn al restaurării echilibrului în sol.
Moartea componentei sensibile faţă de prezenţa în sol a poluantului determină
îmbogăţirea mediului nutritiv din sol cu cantităţi mari de substanţe organice proprii
componentelor

celulelor

bacteriene

sau

fungice.

Fungii

filamentoşi

din

sol,

microorganisme reputate pentru oportunismul lor nutritiv remarcabil, exploatează
abundenţa substratului, multiplicându-se intens. Acest fapt duce la creşteri cantitative
ale populaţiilor fungice asociate chiar cu sporirea diversităţii populaţiilor. Aşa se explică
faptul că, la o lună de la începutul experimentului, atunci când populaţia de bacterii
resimte cel mai mult efectul toxic al PCB 28, microflora fungică înregistrează o creştere
semnificativă în solul cu concentraţia cea mai mare de PCB 28.
Activitatea metabolică a populaţiilor bacteriene şi fungice este exprimată în valori
ridicate ale respiraţiei solului. Cele mai ridicate valori ale respiraţiei sunt obţinute după 1
lună, moment în care dimensiunea populaţiei fungice este maximă.
Rezultatele obţinute au fost interpretate statistic cu ajutorul metodei de comparaţie
multiplă Tukey. S-a observat că, în ceea ce priveşte experimentele de adsorbţie,
modificarea concentraţiei iniţiale a substanţei test şi a tipului de sol produc modificări
asigurate statistic atât asupra concentraţiei în soluţie la echilibru, cât şi asupra cantităţii
de compus adsorbit în sol. De asemenea, microflora fungică, bacteriană şi respiraţia
solului suferă modificări asigurate statistic la impactul cu concentraţii diferite de PCB 28
şi cu timpul.
Lucrarea se încheie cu capitolul de concluzii şi cu citarea celor 188 de referinţe
bibliografice consultate.
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