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Agenţii de suprafaţă (anionici, cationici, neionici, amfoteri) sunt folosiţi larg în diferite 
domenii şi pătrund în mediul înconjurător. Mulţi surfactanţi nu sunt biodegradabili, 
manifestând toxicitate acută asupra peştilor, crustaceelor, algelor şi bacteriilor, dar nu 
toţi sunt incluşi în normativele naţionale pentru monitorizare în apele naturale şi cele 
uzate, rămânând fără evaluare a impactului asupra mediului. În acest context se propune 
ajustarea legislaţiei naţionale la condiţiile Regulamentului nr. 648/2004 al Parlamentului 
European şi al Consiliului (CE) din 31 martie 2004 privind detergenţii. 
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Introducere
Agenţii activi de suprafaţă (agenţii tensioactivi, surfactanţii) sunt componente ale 

detergenţilor, care larg sunt utilizaţi atât în industrie cât şi în scop menajer, pătrund în 
reţeaua de canalizare a localităţilor, afectând buna funcţionare a staţiilor de epurare 
a apelor uzate, sau în mediul înconjurător, provocând poluarea apelor de suprafaţă, 
a solului, etc., care în apă nu suferă modificări structurale, păstrându-şi proprietăţile 
superficiale şi toxicitatea [2]. 

Detergenţii folosiţi în diferite domenii au atras atenţia comunităţii ştiinţifice din 
cauza poluării mediului înconjurător, îndeosebi cu surfactanţi, care nu se înlătură 
eficient prin procesele de tratare a apei uzate, dar şi nu sunt frecvent monitorizaţi din 
cauza lipsei de reglementare. Prin urmare, impactul acestor compuşi asupra mediului 
trebuie evaluat în baza unor date fiabile în diferite domenii, inclusiv toxicitate,  
biodegrabilitate, etc.[14].

După natura grupei hidrofile agenţii de suprafaţă sunt anionici (săruri de natriu ale: 
sulfaţilor acizi de alchil, acidului alchil sulfonic sau alchil-aril sulfonic) ce au proprietăţi 
de curăţire bune, dar nu sunt biodegradabili; cationici (au grupare cuaternară de amoniu 
pe o catenă alcanică, cu radicali alchil), fiind dezinfectanţi puternici şi nebiodegradabili; 
neionici (catenă liniară de tip alchilic cu o grupare polară grupa etoxi şi alta hidroxil 
terminală) şi sunt folosiţi în spălătorii şi în cosmetică, fiind biodegradabili; amfoteri 
(ionizare negativă sau pozitivă, în funcţie de pH-ul apei), ce sunt folosiţi pentru igiena 
personală şi în curăţenia casei. 

Descrierea agenţilor tensioactivi şi utilizării lor există în diferite publicaţii, inclusiv 
ca agenţi de spălare/curăţare şi pentru înlăturarea produselor petroliere, a uleiului, 
etc. din solul contaminat. Cu toate acestea mulţi compuşi din detergenţii, implicaţi în 
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procesul de curăţare, nu sunt monitorizaţi şi rămân fără evaluare a impactului asupra 
mediului [13, 22, 30].

Obiectivul prezentului material prevede studiul privind impactul agenţilor de 
suprafaţă asupra stării apelor naturale şi propunerea de ajustare a legislaţiei Republicii 
Moldova la Regulamentul nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 
31 martie 2004 privind detergenţii [21]. 

materiale şi metode
Studiul include sinteza informaţiei privitor la utilizarea şi impactul agenţilor de 

suprafaţă (AS) asupra stării apelor naturale. Fiind evidenţiaţi ca poluanţi ai apelor 
naturale şi reziduale, dar în marea majoritate ne fiind incluşi în legislaţia naţională 
pentru a fi monitorizaţi, în material se propun normativele Republicii Moldova ce 
necesită a fi ajustate la Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii [21]. 

rezultate şi discuţii
  Cel mai des utilizaţi agenţi de suprafaţă anionici sunt sărurile de sodiu 

ale acizilor alchilsulfonici: CH3-(CH2)n-SO3
-Na+; ale sulfaţilor acizi de alchil:  

CH3-(CH2)n-SO3
-Na+ şi ale acizilor alchil-aril-sulfonici: CnH2n+1-C6H4-SO3

-Na+.  
Agenţii de suprafaţă cationici conţin o grupă cuaternară de amoniu cu formula generală  
R - N + R’3 X -, unde R este un radical alchil superior, iar R’ este un radical alchil 
inferior. Exemplu, clorura de trietil-octadecilamoniu: CH3-(CH2)17-N

+(C2H5)3Cl-.[30].
Unii detergenţi conţin câţiva agenţi de suprafaţă de diferită natură pentru a 

îmbunătăţi proprietăţile de curăţare. Conform rapoartelor CESIO (European Committee 
of Surfactants and their Organic Intermediates), jumătate din consumul de detergenţi 
se utilizează în aplicaţii casnice, iar altă jumătate în industrii (cosmetică, prelucrarea 
metalelor, fabricarea hârtiei, pielăriei, etc). În a. 2008, s-a estimat că în Europa de Est 
s-au folosit anual mai mult de 4,2 milioane tone de detergenţi şi 1,2 milioane tone de 
balsamuri, în creştere faţă de anul 2006 [13], producţia globală anuală a agenţilor activi 
de suprafaţă fiind de cca 13 mln tone, iar 65% constituie agenţi tensioactivi anionici, 
locurile doi şi trei în producţia globală corespund compuşilor neionici şi respectiv 
cationici [20].

Astfel în anii 1990-2010 în apele uzate internaţionale au fost identificate concentraţii 
ale agenţilor de suprafaţă anionici de 0,33- 9,45 mg/L, neionici de 0,005 – 0,395 mg/L, 
cationici de 0,0001–0,325 mg/L (şi chiar 6,0 mg/L în apele uzate provenite de la spitale) 
[1, 7, 13, 19]. 

În apele de suprafaţă prin diferite studii s-au depistat concentraţii de agenţi 
tensioactivi anionici în intervalul <0,004 – 0,081 mg/L, neionici <0,00002 -0,031 
mg/L, cationici <0,0001 – 0,034 mg/L [15, 16, 28], iar în apele uzate din diferite zone 
geografice au fost determinate concentraţii ale detergenţilor cationici de 0,1-325 mg/L, 
în apele uzate provenite de la spitale fiind depistate chiar 6000 mg/L [1, 7, 13].

Conform studiului Gheorghe Ştefania, etc. [6], în România, în ultimii 10 ani, 
concentraţia agenţilor de suprafaţă în apele uzate şi de suprafaţă a fost pentru cei 
anionici de 0,3-9 mg/L, neionici de 0,05 - 4 mg/ L şi cationici de 0,03 – 0,35 mg/L.

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat în a. 2004 Regulamentul 648/2004 
privind detergenţii, care include noţiunea de „agent tensioactiv” în pct. 6: „Agentul 
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tensioactiv, surfactantul” înseamnă orice substanţă organică şi/sau amestec organic 
utilizat în detergenţi, care are proprietăţi tensioactive şi care conţine una sau mai multe 
grupe hidrofile şi una sau mai multe grupe hidrofobe de natură şi dimensiuni, care să 
facă posibile reducerea tensiunii superficiale a apei şi formarea unor monostraturi întinse 
sau adsorbite la interfaţa apă-aer, precum şi formarea de emulsii şi/sau microemulsii şi/
sau micele şi adsorbţia la interfeţele apă-solid. Regulamentul prevede şi necesitatea de 
a testa agenţii de suprafaţă, deoarece atât surfactanţii cationici cât şi cei amfoterici au 
toxicitate acută (clasificaţi în clasele de toxicitate „TOXIC” sau „MODERAT TOXIC”) 
asupra peştilor, crustaceelor, algelor şi bacteriilor [21].

Influenţa agenţilor de suprafaţă este multiplă şi complexă, manifestându-se, 
îndeosebi, asupra aspectului şi proprietăţilor fizico-chimice ale apei, faunei şi florei. 
Concentraţiile de 0,5 mg/L pot produce spume stabile, iar formarea spumelor şi 
cantitatea lor este condiţionată de concentraţia agentului, pH-ul şi temperatura apei, de 
viscozitate şi prezenţa anumitor substanţe organice şi anorganice în ea (proteine, ioni 
Ca2+ şi Mg2+) [30]. 

Cercetarea realizată (modelări de laborator) în cadrul Institutului de Ecologie şi 
Geografie al AŞM de asemenea demonstrează impactul surfactanţilor cationici şi a 
celor anionici asupra capacităţii de autoepurare şi a procesului de nitrificare a ionilor de 
amoniu în apele de suprafaţă din Republica Moldova [18, 23, 26].

Rezultatele obţinute în proiectul aplicativ 15.817.02.21A („Evaluarea integrată 
a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi 
extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”, 
a. 2015) denotă că etapa nitrificării NH4

+ → NO2
- în apa r. Prut şi lacului Beleu în 

prezenţa agenţilor de suprafaţă anionici (ASAn) durează de la 9 (r. Prut) la 13 zile 
(lacul Beleu). 

figura 1. dinamica etapelor nH4
+ → no2

- (a) şi no2
- → no3

- (b) în procesul de ni-
trificare a apei de suprafaţă din r. prut, s. văleni şi lacul Beleu, s. slobozia mare.   
1. r. prut, s. văleni; 2. r. prut, s. văleni + 0,5 mg/l asan; 3. lacul Beleu, s. slobozia 
mare + 0,5 mg/l asan; 4. lacul Beleu, s. slobozia mare; 5. lacul Beleu, s. slobozia  
mare + 0,5 mg/l asct. 

Prezenţa agenţilor de suprafaţă cationici (ASCt) stagnează nitrificarea în apa lacului 
Beleu, unde în 23 de zile s-a oxidat doar 33% din ionii de amoniu (fig. 1, a). Oxidarea 
ionilor NO2

- până la NO3
- durează de la 11 la 15 zile în apa r. Prut (în lipsa şi prezenţa 
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ASAn), în cea din lacul Beleu în lipsa şi prezenţa ASAn procesul durează cca 21 de 
zile, iar în apa din lacul Beleu (s. Slobozia Mare), ce conţine 2 mg/L NH4

+ şi ASCt  
0,5 mg/L, în 23 de zile au apărut doar urme (0,18 mg/L) de nitriţi (fig. 1, b), cea ce 
confirmă impactul ASCt asupra procesului de nitrificare. 

Aceeaşi influenţă a surfactanţilor cationici s-a evidenţiat şi în procesul de oxidare a 
ionilor de amoniu experimentat pe apa fl. Nistru, Vadul lui Vodă, deja la concentraţia 
de 0,01 mg/L [24]. 

O importanţă deosebită pentru protecţia mediului o are biodegradabilitatea 
în procesul de autoepurare. S-a evidenţiat o biodegrabilitate nesemnificativă 
în cazul AS cationici quaternizaţi, atât în condiţii de aerobe (cca 5%) cât şi în 
lipsa oxigenului (24%), iar în cazul alchil betainelor în condiţii anaerobe este de  
la 0 la cca 60% [12, 25, 29].

Studiul prin oxidarea fotocatalitică a amestecului de surfactanţi anionici, cationici 
şi neionogeni în prezenţa coloranţilor direcţi şi activi (potenţiali poluanţi în apele uzate 
din industria de textile), denotă, că moleculele de surfactanţi degradează mai greu decât 
moleculele de colorant [17], deci rămân după tratare în apele uzate.

Efectul toxic acut al surfactanţilor cationici asupra algelor variază la concentraţii 
de 0,03-11 mg/L, cu valori de concentraţie fără efect observabil în intervalul 0,12-1,8 
mg/L, în timp ce pentru surfactanţii amfoterici prezintă valori cuprinse în intervalul 
0,09 – 3,2 mg/L. Surfactanţii cationici quaternari inhibă drastic respiraţia bacteriană 
în testele de toxicitate acută desfăşurate pe bacterii la concentraţii cu efect (CE50) în 
intervalul 0,15 – 6,9 mg/L, pe când esterquaţii prezintă valori CE50 >130 mg/L [6].

Fiind eminentă influenţa şi a substanţelor tensioactive cationice asupra proceselor, 
ce au loc în apele naturale (de ex., nitrificarea ionilor de amoniu), aceste substanţe 
însă nu sunt incluse în lista celor obligatorii la monitorizarea calităţii apelor naturale 
şi componenţei celor reziduale. Mai mult ca atât ASCt pot frâna procesul de epurare 
biologic al apelor uzate menajere şi industriale, deci necesită a fi monitorizaţi şi în 
apele reziduale. 

În acest context substanţele tensioactive (anionice, cationice, neionice, amfotere) 
necesită a fi incluse în documentele normative naţionale privind calitatea apelor 
naturale [10], condiţiile la deversare a apelor uzate[9], privind monitorizarea şi evidenţa 
sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane [8].

Mai mult ca atât, în tabelul 2 „Parametrii fizico-chimici monitorizaţi şi metodele 
de analiză” din Regulamentul privind monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării 
apelor de suprafaţă şi a apelor subterane [8], nu este menţionată monitorizarea şi 
metoda de determinare a agenţilor de suprafaţă: anionici, cationici, amfoteri şi neionici. 
Astfel este necesară completarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa 
sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane cu includerea metodelor 
de analiză a tuturor tipurilor de agenţi tensioactivi, îndeosebi pentru cazuri de poluare 
excepţională. 

Pentru determinarea agenţilor de suprafaţă anionici în ape este valabilă metoda 
conform SM SR EN 903:2012. Calitatea apei. Determinarea agenţilor de suprafaţă 
anionici prin măsurarea indicelui de albastru de metilen MBAS [4].

Determinarea surfactanţilor neionici poate fi efectuată în conformitate cu procedeul 
de analiză a substanţei active la bismut (BiAS) din Regulamentul nr. 648/2004 din  
31 martie 2004 privind detergenţii [11, 21]. 
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În testele de determinare a surfactanţilor cationici poate fi folosită metoda de 
analiză cu albastru de disulfoniu (DBAS), conform celei utilizate în Republica Federală 
Germania (1989) DIN 38 409 – Ausgabe: 1989-07 [27].

Pentru determinarea surfactanţilor amfoteri a fost elaborată şi propusă de Boiteux, 
J.P. (1984) metoda cu Orange II [3].

Procedeul de studiu al biodegrabilităţii surfactanţilor cationici şi amfoterici este 
realizat de Comber S. D. W. (2000) [5]. 

concluzii
Influenţa agenţilor de suprafaţă este multiplă şi complexă, manifestându-se, •	
îndeosebi, asupra aspectului şi proprietăţilor fizico-chimice ale apei, faunei şi 
florei.
O importanţă deosebită pentru protecţia mediului o are biodegradabilitatea în •	
procesul de autoepurare, fiind evidenţiată o biodegrabilitate nesemnificativă în 
cazul agenţilor de suprafaţă cationici de cca 5-24%, iar în cazul alchil betainelor în 
condiţii anaerobe este de la 0 la cca 60%. 
Efectul toxic acut al surfactanţilor cationici asupra algelor variază la concentraţii de •	
0,03-11 mg/L, pentru surfactanţii amfoterici prezintă valori de 0,09 – 3,2 mg/L. 
Rezultatele cercetărilor confirmă şi impactul ASCt asupra procesului de oxidare •	
biochimică a ionilor de amoniu (nitrificare), ceea ce se poate răsfrânge asupra 
procesului de epurare biologică a apelor uzate menajere şi industriale. 
Substanţele tensioactive (anionice, cationice, neionice, amfotere) necesită a •	
fi incluse în documentele normative naţionale privind calitatea apelor naturale, 
condiţiile la deversare a apelor uzate, monitorizarea şi evidenţa sistematică a stării 
apelor de suprafaţă şi a apelor subterane. 
Este necesară completarea Regulamentului privind monitorizarea şi evidenţa •	
sistematică a stării apelor de suprafaţă şi a apelor subterane cu includerea metodelor 
de analiză a tuturor tipurilor de agenţi tensioactivi, îndeosebi pentru cazuri de 
poluare excepţională. 
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