
Objectiu de llassi natura. Es pretén dotar a l'alumne de les eines necessaries per tal que pugui predir el , 
comportament i el d estí dels contaminants antropogenics en el medi natural. 

Descripció. Es descriuen els processos químics que es desenvolupen a l'atmosfera, la hidrosfera 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 rocessos químics associats als metodes de remeiació de cada un dels medis, així P com també es fa una introducció a a química dels processos de tractament dels residus. 

1. Introducció 
Pol-lució i contarninació. El cicle dels contaminants. Transport i reactivitat. Distribució entre fases. Pressió de vapor 
i solubilitat. Coeficients de partició. Fugacitat. 

L 'A TMOSFERA 

2. Introducció a ¡a química atmosferica 
Antecedents histdrics. Atmosfera terrestre en relació a la d'altres planetes. Cicles tancats del carboni, oxigen, 
nilrogen i sorre. Variació de la pressió aí.mosT+rica. Balanc; energklic a l'aimosfera. Perfil de temperalures i capes . 
atmosferiques. 

3. uímica de I1estratosfera P i 

Di icultats de l'estudi de l'atrnosfera. Cicle de Chapman. Mecanismes catalítics de destmcció de l'oz6. Diagrarnes de ' 
Nicolet. Tecni ues d' estudi de l'estratosfera. Experiments d'Anderson. Resposta de la capa d'ozó a les - d pertorbacions. fecte dels clorofluorocarburs. El forat d'ozó antartic. 

4. Química de la troposfera 
L'efecte hvernacle: paper del C02 i 1!H20. Influencia del C& del N20 i dels CFC's en l'efecte hivernacle. El radical - 
hidroxil i 1' smog fotoquímic. La uímica de la capa de mescla. El radical NO3. Smo natural vs. srnog - 
contaminant. Els compostos de sofie. bpbtesi del termbstat planetari i hipbtesi Gaia Pluja aci a. Contaminació en . 
atmosferes interiors. 

B 
5, Efectes i control de la contaminació 
Efectes de la contarninació 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. Característiques químiques 
Meteorització química. La fase solida: minerals primaris i secundaris i materia organica. La fase fluida: dissolució 
del sol i aire edíific. 

7. Processos d'adsorció 
Química de col.loides. Fisisorció i quimisorció. Adsorció especifica d'ions. Adsorció de compostos organics: 
cóeficiea &gfi$~ció. Bescafivi i6filc: chpacifat &fipfewvi ehfjdfiic. A&jfció @&jiófis- 

8. Reactivitat del sbl 
Processos acid-base. Percentatge de saturació de bases. Acidificació. L'alumini del sol. Parametres de control de l' 
acidesa. Salinització. Parametres de control de la salinitat. Tipus de sols salins. Processos redox. Mesura del 
potencial del sol. 

9. Contaminació dcl sbt 
Contaminants inorganics: metalls pesants. Contaminants organics. Pesticides: comportament químic. Depuració de 
sdlsr m6todes fisicoqttlinics, e!ectf~qiliirilics i bioquiiiiics. 



b 

-LA HIDROSFERA 

10. Característiques químiques 
Propietgts de raigua. Tipus d'aigües naturals: composició química. Materia organica. Gasos dissolts. Duresa. 

"Alcalinitat. Acidesa. - 
-11. Reactivitat química 
-Processos redox. Processos de complexació. Complexants naturals i antropogenics. Processos fotoquímics. 
L 

Hidrhlisi. 

-12. Contaminació del medi hídric 
-Metalls pesants. Altres contaminants inorganics. Contaminants organics. Detergents. Ai@ies residuals urbanes. 
\,Demanda d'oxigen. Autodepuració de I'aigua. Depuració d'aigües subterranies. Potabilitzacio de I'aigua. 

'U 
13. El medi marí 
Característiques químiques. Constituents organics i inorganics. Elements majoritaris. Salinitat i clorinitat. 

-Elements minoritaris. Gasos dissolts. Sediments: composició química. Diagenesi. Capa superficial owinica. 
-Contarninació marina. 

,'- Q&CA DELS RESIDUS 
L - 14. Residus shlids 
,Caracterització físicoquímica dels residus. Abocament controlat: processos químics. Tractarnents termics: 

combustió, irblisi i gasificació. Incineració. Balang ambiental de l'abocament i de la incineració de residus. 
-Química de es dioxines i dels furans. 
L 

P 
-15. Aigües residnals 
,Tractaments fisicoquímics. Processos de separació: bescanvi ionic, osmosi, electrodidisi, filtració, adsorció, i altres. 
L Processos d'oxidaciú. Oxidació avanqada. 

-16 Residus thxics i perillosos 
--Classificació. Tipus de residus. Pre-tractarnent. Tecniques de tractament. Solidificació. 
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SIi haud una sessió setmanal de reforq dels conceptes i temes tractats, a través de la ressolució de problemes 
L. vspecífics i d'estudi de casos. 

"Sistema dfavaluaci6. Examen final. 
i 

-Horari d'atenció als alumnes. A convenir. 

"(Profs.:X Domenech i J. Peral) 
" 




