
QUÍMICA DE LA CONTAMINACIO 
Curs 1999-00 

Objectiu de l'assignatura. Es pretén dotar a l'alumne de les eines necessaries per tal que pugui 
predir el comportament i el destí dels contarninants antropogenics en el medi natural. 

Descri ió. Es descriuen els processos químics que es desenvolupen a l'atmosfera, la r hidros era i el sol, i la incidencia dels contaminants en aquests medis, tot fent emfasi en llur 
origen, naturalesa i comportament fisicoquímic. També es tracten els processos químics 
associats als metodes de tractament dels residus. 

1. Introducció 
Pol.lució i contaminació. Transport de contaminants. reactivitat. Origen i destí dels 
contaminants. Distribució entre fases. Estructura i reactivitat. 

L 'A TMOSFERA 

2. IntroduccM a la química atmosferica 
Antecedents historics. Atmosfera terrestre en relació a la d'altres planetes. Cicles tancats dei 
carboni, oxigen, nitrogen i sofre. Variació de la pressió atmosferica. Balang energetic a 
l'atmosfera. Perfil de temperatures i capes atmosferiques. 

3. uimica de l'estratosfera P Di icultats de l'estudi de l'atmosfera. Cicle de Chapman. Mecanismes catalítics de destrucció 
de l'ozó. Dia ames de Nicolet. Tecni ues d' estudi de l'estratosfera. Experiments dlAnderson. 

antariic. 
Y Resposta de a capa d'ozó a les pertor "b acions. Efecte dels clorofluorocarburs. El forat d'ozó 

4. uimica de la troposfera 
L'e 9 ecte hivemacle: pa er del COZ i 11H20. Influencia del C&, del N20 i dels CFC's en l'efecte 
hivemacle. El radical Y, idroxil i 1' smog fotoquímic. La química de la ca de mescla. El 
radical NO3. Smog natural vs. smog contaminant. Els compostos de so F" re. Hipotesi del 
termostat planetari i hipotesi Gaia. Pluja acida. Contaminació en atmosferes interiors. 

5. Efectes i control de la contaminació 
Efectes de la contaminació sobre els materials. Degradació de la pedra. Corrosió metal-lica. 
Analisi dels contaminants. Reducció de la contaminació. Xarxes de vigilancia de la qualitat de 
1 ' aire. 

6. Caracteristiques quimiques 
Meteorització química. La fase solida: minerals primaris i secundaris i materia organica. La 
fase fluida: dissolució del sol i aire edafic. 

7. Processos d'adsorció 
Química de col-loides. Fisisorció i quimisorció. Adsorció especifica d'ions. Adsorció de 
compostos organics: coeficient de distribució. Bescanvi ionic: capacitat d'intercanvi anionic i 
cationic. Adsorció d'anions. 



8. Reactivitat del sol 
Processos acid-base. Percentatge de saturació de bases. Acidificació. L'alurnini del sol. 
Parhetres de control de 1' acidesa. Salinització. Parhetres de control de la salinitat. Tipus 
de sols salins. Processos redox. Diagrames pe-ph. 

9. Contaminació del sol 
Contaminants inorganics: metalls pesants. Contaminants organics. Pesticides: comportament 
químic. Fertilitzants. Depuració de sols: metodes físicoquímics, electroquímics i bioquímics. 

LA HIDROSFERA 

10. Característiques quimiques 
Propietats de l ' a i r .  Tipus d 'a~  ti'-' es naturals: composició química. Materia organica. Gasos 
dissolts. Duresa. lcalinitat. Aci esa. 

11. Reactivitat química 
Processos redox. Processos de complexació. Complexants naturals i antropogenics. Processos 
fotoquímics. Hidrolisi. 

12. Contaminació del medi hidric 
Metalls pesants. Altres contaminants inorganics. Contaminants organics. Detergents. Aigües 
residuals urbanes. Demanda d'oxigen. Autodepuració de l'aigua. Depuració d'aigües 
subterranies. Potabilització de l'aigua. 

13. El medi marí 
Característi. ues químiques. Constituents organics i inorganics. Elements majoritaris. 
Salinitat i c 9 orinitat. Elements minoritaris. Gasos dissolts. Sediments: composició química. 
Diagenesi. Capa superficial oceanica. Contarninació marina. 

14. Residus solids 
Caracterització fisicoquímica dels residus. Abocament controlat: processos químics. 
Tractaments termics: combustió, pirolisi i gasifícació. Incineració. Balanq ambiental de 
l'abocament i de la incineració de residus. Química de les dioxines i dels furans. 

15. Aigües residuals 
Tractaments fisicoquímics. Processos de separació: bescanvi ionic, osmosi, electrodialisi, 
filtració, adsorció, i altres. Processos d'oxidació. Oxidació avanqada. 

18 Residus perillosos 
Classificació. Tipus de residus. Pre-tractament. Tecniques de tractament. Solidificació. 
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Practiques de laboratori. Hi haura una sessió de practiques de demostració de tecniques 
d'analisi (cromatografia de gasos i absorció atomica). 

Seminaris. Hi hauran sessions dedicades als següents temes: 
- Els silicats. Tipus i propietats químiques en relació a llur estructura. 
- La materia organica del sol. Constituents organics. L'humus: caracterització i 

propietats fisicoquímiques. 

Sistema d'avaluació. Examen final més informe de laboratori. 

Horari d'atenció als alumnes. A convenir. 

Xavier Domenech 
José Peral 


