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QUÍMICA DE LA CONTAMINACI~ %awl 
Curs 2001-2002 ! rgx 

(Profs.:X Domenech i J. Peral) 

Objectiu de l'assignatura. Es retén dotar a l'alumne de les eines necessaries per tal que P pugui predir el comportament i e desti dels contaminants antropogenics en el medl natural. 

Descri ció. Es descriuen els processos químics que es desenvolupen a l'atmosfera, la 
hidros /' era i el sol, i la incidencia dels contarninants en aquests medis, tot fent 6mfasi en llur 
origen, naturalesa i comportament fisicoquímic. Tambe es tracten els processos químics 
associats als metodes de remeiació de cada un dels medis, així com també es fa una 
introducció a la química dels processos de tractament dels residus. 

1. Introducció 
Pol.lució i contaminació. El cicle dels contaminants. Trans rt i reactivitat. Distribució entre Fo fases. Pressió de vapor i solubilitat. Coeficients de partició. ugacitat. 

L IA TMOSFERA 

2. Introducció a la química atmosferica 
Antecedents histories. Atmosfera terrestre en relació a la d'altres planetes. Cicles tancats del 
carboni, oxigen, nitrogen i sofie. Variació de la pressió atmosferica. Balanq energetic a 
I'atmosfera. Perfil de temperatures i capes atmosfiriques. 

3. Química de l'estratosfera 
Dificultats de l'estudi de l'atmosfera. Cicle de Chapman. Mecanismes catalítics de destnicció 
de l'ozó. Dia es de Nicolet. Tkni ues d' estudi de l'estratosfera. Experiments dlAnderson 
Respsta de a capa d'ozó a les pertor acions. Efecte dels clorofluorocarburs. El forat d'ozó 
antartic. 
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4. uímica de la troposfera 
L'e 8 ecte hivernacle: pa r del C02 i IKO. Influencia del CI&, del N20 i dels CFC's en I'efecte 
hivernacle. El radical Edroxil i 2' smog fotoquímic. La química de la ca a de mescla. El 
radical NO3. Smog natural vs. smog contaminant. Els compostos de so % e. Hipbtesi del 
termostat planetari 1 hipbtesi Gaia. Pluja acida. Contarninació 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. Xames 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 edafic. 

7. Processos d'adsorció 
Química de col-loides. <Fisisorció i uimisorció. Adsorció es cífica sobre minerals i sobre 
MO. Retenció de compostos hidrofo 1 ics: Coeficient de distri ució. Bescanvi ionic: capacitat 
d'intercanvi cationic. Adsorció d'anions. 
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8. Reactivitat del sol 
Processos acid-base. Percentat e de saturació de bases. Acidificació. L'alumini del sol. 
Parhetres de control de 1' aci %: esa. Salinització. Parhetres de control de la salinitat. Tipus 
de sols salins. Processos redox. Paper dels oxids de Mn i de Fe. 

9. Contarninació del sol 
Contaminants inorganics: metalls pesants. Contaminants organics. Pesticides: comportament 
químic. Depuració de sbls: metodes fisicoquímics, electroqurmics i bioquímics. 

LA HIDROSFERA 

10. Característiques químiques 
Propietats organoleptiques de l'ai Tj us d'ai "es naturals: composició química. Materia 
orgamca. Gasos dissolts. Duresa. fKkimkt. ~ c i g a .  i: 

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

12. Contarninació del medi hídric 
Metalls pesants. Altres contaminants inor cs. Contaminants organics. Detergents. Aigiies 
residuals urbanes. Demanda d'oxigen. Y utodepuració de I'aigua. Reaeració: corba de 
depressió de 170xigen. Potabilització de l'aigua. 

13. El medi marí 
Cmcterísti ues químiques. Constituents organics i i n o r e c s .  Elements majoritaris. 
Salinitat i c 4 orinitat. Elements minoritaris. Gasos dissolts. Sediments: composició química 
Diagenesi. Capa superficial oceanica. Contaminació marina. 

14. Aigiies residuals 
Tractaments fisicoquímics. Processos de separació: b e s a v i  ionic, osmosi, electrodialisi, 
filtració, adsorció, i altres. Processos d'oxidació. Oxidació avaqada. 

15. Residus sdlids 
Cmcterització fisicoquímica dels residus. Abocament controlat: processos quírnics. 
Tractaments termics: combustió, pirolisi i gasificació. Incineració. Balaq ambiental de 
l'abocament i de la incineració de residus. Química de les dioxines i dels hans. 

16 Residus thxics i perillosos 
Classificació. Tipus de residus. Pre-tractament. Tecniques de tractament. Solidificació. 
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Hi haurh una sessió setmanal de reforg dels conceptes i temes tractats, a través de la resolució 
de problemes específics i d'estudi de casos. 

Sistema d'avaluació. Examen final. 
Horari d'atenció als alumna. A convenir. 


