
6 CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

1. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA :

‣ CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA: Presència en l’aire d’elements  estranys  a aquest o en quantitats 
anormalment elevades:

- Gasos i partícules: ↑CO2, ↑CH4, fums, pòl·lens...
- Ones electromagnètiques: Radioactivitat, ones de ràdio, llum (contaminació lumínica)
- Ones mecàniques: Sorolls (contaminació acústica)

La contaminació provoca danys  sobre la salut de l’ésser humà (al·lèrgies), la biodiversitat (mort de vegetals  i 
animals), els recursos (aire net), el clima (efecte hivernacle) i els béns materials (mal de la pedra).

2. FONTS DE CONTAMINACIÓ DE L’AIRE :

Les fonts  de contaminació són aquells  processos naturals  i activitats  humanes que generen algun tipus de 
contaminant de l’aire.

FONTS DE CONTAMINACIÓ NATURAL: Emissions generades per l’activitat natural del sistema TerraFONTS DE CONTAMINACIÓ NATURAL: Emissions generades per l’activitat natural del sistema Terra

ERUPCIONS 
VOLCÀNIQUES

Són la principal font de contaminació natural, amb emissions gasoses  de diòxid de carboni, diòxid de 
sofre, sulfur dʼhidrogen, vapor dʼaigua  i cendres

INCENDIS 
FORESTALS

En incendis forestals generats de forma natural sʼemeten contaminants com: CO2, NOx, fums, cendres

METABOLISME DELS 
ÉSSERS VIUS

 La majoria dels éssers vius (aerobis) produeixen diòxid de carboni durant el procés de respiració. Els 
anaerobis generen metà (fermentació anaeròbia). També podem incloure els pòl·lens i espores 
produïts pels vegetals

DESCÀRREGUES 
ELÈCTRIQUES EN 
TEMPESTES

Òxids de nitrogen i ozó troposfèric

MAR Emissió a lʼatmosfera de partícules  salines (clorur sòdic, sals de potasi...) degut al moviment de les 
ones

VENTS FORTS Transporten partícules  procedents de zones àrides

FONTS DE CONTAMINACIÓ ARTIFICIAL O ANTROPOGÈNICA: Són conseqüència de l’activitat humana, 
principalment de l’ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural)
FONTS DE CONTAMINACIÓ ARTIFICIAL O ANTROPOGÈNICA: Són conseqüència de l’activitat humana, 
principalment de l’ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural)

CASA Sistemes de calefacció i cuines. És important diferenciar el tipus de combustible utilitzat, en ordre de 
major a menor contaminació trobem: carbó > fuel > gas. Els contaminats generats són diòxid de 
carboni, cendres i fums. També òxids de nitrogen i de sofre. 

TRANSPORT En la contaminació procedent del  transport influeix el tipus de combustible i lʼeficiència del motor, així 
com la concentració de focus emissors (nombre de vehicles en una àrea determinada)

INDÚSTRIA Centrals tèrmiques (termoelèctriques i nuclears) , indústria química, siderúrgica, metal·lúrgica, 
ceràmica, paperera...

AGRICULTURA I 
RAMADERIA

Especialment lʼagricultura i ramaderia intensives, amb lʼús abusiu de fitosanitaris i fertilitzants i la 
producció de metà degut al metabolisme dels remugants.

INCINERADORES Emprades en el  tractament de residus, el principal perill és la producció de dioxines i furans amb 
elevat poder cancerigen. 
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3. CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS :

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

CLASSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS LA SEUA NATURALESACLASSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS LA SEUA NATURALESACLASSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS LA SEUA NATURALESACLASSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS LA SEUA NATURALESACLASSIFICACIÓ DELS PRINCIPALS CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS SEGONS LA SEUA NATURALESA

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

1. Partícules: 
- Aerosols (partícules + gas)
- Fums
- Sutges 
- Pols

procedència....
- Aerosols marins
- Combustions en calderes i motors, incendis
- “Hollín”, pols negra molt fina procedent de la combustió incompleta dʼun material
- Erosió eòlica

procedència....
- Aerosols marins
- Combustions en calderes i motors, incendis
- “Hollín”, pols negra molt fina procedent de la combustió incompleta dʼun material
- Erosió eòlica

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

2. Compostos de sofre:
- SO2
- H2S

procedència....
- Combustió de combustibles que contenen sofre (carbó i petroli), erupcions volcàniques
- Erupcions volcàniques, degradació anaeròbica de matèria orgànica

procedència....
- Combustió de combustibles que contenen sofre (carbó i petroli), erupcions volcàniques
- Erupcions volcàniques, degradació anaeròbica de matèria orgànica

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

3. Òxids de nitrogen: 
- NOx = NO2, NO, N2O

procedència....
- Oxidació del nitrogen atmosfèric en combustions a elevades temperatures 

(vehicles, centrals tèrmiques...), ús abusiu de fertilitzants nitrogenats

procedència....
- Oxidació del nitrogen atmosfèric en combustions a elevades temperatures 

(vehicles, centrals tèrmiques...), ús abusiu de fertilitzants nitrogenats
CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

4. Òxids de carboni: 
- CO2
- CO

procedència....
- Respiració, combustions, incendis
- Combustions  incompletes (dèficit dʼoxigen) 

procedència....
- Respiració, combustions, incendis
- Combustions  incompletes (dèficit dʼoxigen) 

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

5. Compostos orgànics: 
- COV : Compostos orgànics 

volàtils. Són  hidrocarburs 
que a temperatura ambient 
estan en forma de gas com 
el CH4, propà, dissolvents...

- Dioxines i furans

procedència....
- COV: Combustions en motors de gasolina, incendis, dissolvents industrials...
- Digestió dels remugants, fermentacions en zones pantanoses i arrossars
- Dioxines i furans: Incineradores de residus

procedència....
- COV: Combustions en motors de gasolina, incendis, dissolvents industrials...
- Digestió dels remugants, fermentacions en zones pantanoses i arrossars
- Dioxines i furans: Incineradores de residus

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

6. Compostos halogenats: 
- CFCʼs

procedència....
- fluids refrigerants (aires condicionats, neveres) i productes en “spray” (laques, 

desodorants...)

procedència....
- fluids refrigerants (aires condicionats, neveres) i productes en “spray” (laques, 

desodorants...)

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

7. Metalls pesants:
- Hg
- Pb

procedència....
- Incineradores
- Gasos d'escapament en vehicles que utilitzen gasolines amb plom (actualment 

prohibides)

procedència....
- Incineradores
- Gasos d'escapament en vehicles que utilitzen gasolines amb plom (actualment 

prohibides)

CONTAMINANTS 
PRIMARIS: 
Substàncies de 
naturalesa variada 
emeses 
directament a 
lʼatmosfera des de 
fonts perfectament 
identificables.

8. Olors: procedència....
- Depuradores, abocadors de residus, indústria alimentària...
procedència....
- Depuradores, abocadors de residus, indústria alimentària...

CONTAMINANTS 
SECUNDARIS: 
Provenen dels 
anteriors per 
reacció química 
(amb lʼO2 
atmosfèric, la llum, 
vapor dʼaigua i 
altres substàncies 
químiques 
presents)

1. Compostos de sofre: 
- SO3
- H2SO4 (pluja àcida)

procedència....
- Fotooxidació del SO2
- Reacció del  SO3 amb aigua

procedència....
- Fotooxidació del SO2
- Reacció del  SO3 amb aigua

CONTAMINANTS 
SECUNDARIS: 
Provenen dels 
anteriors per 
reacció química 
(amb lʼO2 
atmosfèric, la llum, 
vapor dʼaigua i 
altres substàncies 
químiques 
presents)

2. Compostos de nitrogen:
- HNO3 (pluja àcida)

- procedència....
- Reacció del NO2 amb aigua
- procedència....
- Reacció del NO2 amb aigua

CONTAMINANTS 
SECUNDARIS: 
Provenen dels 
anteriors per 
reacció química 
(amb lʼO2 
atmosfèric, la llum, 
vapor dʼaigua i 
altres substàncies 
químiques 
presents)

3. Ozó troposfèric: 
- O3

procedència....
- Fotooxidació del O2 en presència dʼòxids de nitrogen i COV
- Tempestes elèctriques

procedència....
- Fotooxidació del O2 en presència dʼòxids de nitrogen i COV
- Tempestes elèctriques

CONTAMINANTS 
SECUNDARIS: 
Provenen dels 
anteriors per 
reacció química 
(amb lʼO2 
atmosfèric, la llum, 
vapor dʼaigua i 
altres substàncies 
químiques 
presents)

4. Nitrats de peroxiacetil 
(PAN)

procedència....
- Components del smog fotoquímic (Fotooxidació del O2 en presència dʼòxids de nitrogen i COV)
procedència....
- Components del smog fotoquímic (Fotooxidació del O2 en presència dʼòxids de nitrogen i COV)

RADIACIONS 
IONITZANTS: Es 
tracta de radiacions 
electromagnètiques 
i partícules amb 
capacitat de 
modificar 
lʼestructura química 
de la matèria. 

1.Radiacions ϒ i X:  són ones electromagnètiques
2.Radiacions β i α:  són partícules (electrons i nuclis 
dʼHeli)
- Ordenades de major a menor poder de penetració: 

radiació ϒ> X > β > α
- La seua perillositat depén de la intensitat de la 

radiació, del temps dʼexposició i de la zona afectada.

1.Radiacions ϒ i X:  són ones electromagnètiques
2.Radiacions β i α:  són partícules (electrons i nuclis 
dʼHeli)
- Ordenades de major a menor poder de penetració: 

radiació ϒ> X > β > α
- La seua perillositat depén de la intensitat de la 

radiació, del temps dʼexposició i de la zona afectada.

procedència....
- Radiacions còsmiques, processos radioactius 
naturals. També de centres mèdics, centrals nuclears i 
processos de concentració i transport de combustible 
nuclear.

RADIACIONS NO 
IONITZANTS: 
Radiacions 
electromagnètiques 
que no posseïxen 
la capacitat de 
ionitzar la matèria 
(són potencialment 
menys perilloses 
que les anteriors)

1.Raigs UV
2.Llum (contaminació lumínica)
3.Raigs IR
4.Ones de ràdio i televisió
5.Microones

1.Raigs UV
2.Llum (contaminació lumínica)
3.Raigs IR
4.Ones de ràdio i televisió
5.Microones

procedència....
- Provenen del Sol: Raigs UV, Llum, raigs IR
- També provenen de fonts antropogèniques: cables 

elèctrics i antenes (ones de ràdio, TV, microones)

SOROLL 1. Contaminació acústica1. Contaminació acústica procedència....
- Activitats industrials, obres públiques (martells 
pneumàtics), transport (cotxes, motos, avions...), oci i 
temps lliure (bars, discoteuqes...)
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4. DISPERSIÓ DELS CONTAMINATS

Alguns conceptes bàsics relacionats amb els nivells de contaminació i la seua dispersió en l’atmosfera són:

- EMISSIÓ: Quantitat de contaminants que aboca un focus emissor a l’atmosfera per unitat de temps. 

- IMMISSIÓ: Concentració d’un determinat contaminant a nivell de terra (una vegada ha estat transportat, 
difós  i barrejat en l’atmosfera), al qual estan exposats  els  éssers  vius i els  materials. Les  unitats més 
habituals són: µg/m3  o ppm (parts per milió). Els valors d’immissió estan relacionats amb la qualitat de l’aire.

- TEMPS DE RESIDÈNCIA: És la vida mitjana d’un contaminat com a tal o participant en reaccions químiques 
diverses. Per exemple, el SO2 té una vida mitjana de dies, mentre que els CFC’s poden romandre més  de 100 
anys en l’atmosfera. L’ozó, degut al seu alt poder oxidant, té un temps de residència molt curt.

En els  estudis  sobre contaminació atmosfèrica és  de vital importància conèixer com evolucionen els 
contaminants  en l'atmosfera i, sobretot, avaluar els  factors que influeixen en la dispersió dels 
contaminats:

‣ CARACTERÍSTIQUES DE LES EMISSIONS: 
- Altura del focus  emissor: A  major altura hi ha més  probabilitat de superar capes d’inversió tèrmica i, per 

tant, més facilitat de dispersió dels  contaminants. Per això les  sortides  de fums de combustió es  realitzen a 
través de xemeneies de gran altura. 

- Temperatura i velocitat de sortida: Si ↑Tª i   ↑V  de sortida dels  fum, hi ha més possibilitats  de dispersió dels 
contaminants. ↓ Contaminació

- Naturalesa dels contaminants: Les partícules tenen més facilitat per a dipositar-se que els gasos

‣ CONDICIONS ATMOSFÈRIQUES: 
- Gradient vertical de temperatura: Les  situacions d’inversió tèrmica 

impedeixen que els  contaminants  arriben a capes  altes  de 
l’atmosfera i aquestos queden atrapats prop del terra. 

- Vents: A major velocitat del vent, més dispersió dels contaminants
       ↓ Contaminació

- Precipitacions: Arrosseguen els  contaminats a terra, a més, les 
baixes pressions  associades, afavoreixen la dispersió dels 
contaminats cap a capes més altes de l’atmosfera. ↓ Contaminació

- Insolació: La llum és un catalitzador de reaccions de fotooxidació i 
fotòlisi que poden generar contaminats  secundaris de major 
toxicitat (per exemple ozó troposfèric i PAN). ↑ Contaminació

‣ CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES I TOPOGRÀFIQUES: 
- Zones de costa: Les brises  marines  originen una recirculació dels 

contaminants. De dia els  desplacen cap a l’interior i de nit cap a la 
mar. 

- Zones de muntanya:  Les  muntanyes obstaculitzen el moviment de 
masses  d’aire, dificultant la dispersió dels  contaminats. A  les valls 
de la muntanya hi ha les   brises de vessant i  de vall, que 
produeixen inversions tèrmiques  que també afavoreixen 
l’acumulació dels contaminants. ↑ Contaminació

- Presència de masses  vegetals: Disminueixen la contaminació per 
deposició de partícules a les fulles i per fotosíntesi. ↓ Contaminació

- Presència de nuclis  urbans: Els edificis  de les  ciutats dificulten el 
moviment del vent i la disposició dels  carrers  dóna lloc  a 
turbulències. A  més es produeix l’efecte illa de calor: la combustió 
en vehicles, indústries  i calefaccions  produeix un increment de la 
temperatura al centre de la ciutat. Això genera brises  urbanes, que 
són circulacions  cíclicles  d’aire càlid que s’eleva del centre de la 

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Dispersió dels contaminants en una situació de GVT normal

Brissa de vessant

Brisa de vall

Efecte illa de calor

Contaminació

  
Dispersió dels contaminants en una situació d’inversió tèrmica



ciutat i aire fred que retorna de la perifèria. Els  contaminants  queden atrapats  formant les  cúpules  o boines 
de contaminació típiques de les grans  ciutats. Aquest efecte s’incrementa en situacions anticiclòniques  i sols 
pot alleugerar-se en cas d’arribada de fronts freds que aporten vents i precipitacions.  ↑ Contaminació

5. EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE

La contaminació atmosfèrica provoca impactes sobre els éssers vius, els recursos, els béns materials i el clima:

‣ EFECTES LOCALS. BOIRES CONTAMINANTS O SMOG: Com a efectes  locals  considerem aquells  produïts 
pels contaminants (partícules, pòl·lens, òxids  de sofre, nitrogen, carboni, etc.), prop del lloc  on se situa el 
focus  emissor. Un cas d’efecte de contaminació local associat a les grans  ciutats  és l’anomenat smog 
(smoke + fog) o boira contaminant. Hi ha dos cassos típics de smog:

6. CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

Reaccions del mal de la pedra

Efectes sobre una gàrgola de marbre 

EFECTES DELS CONTAMINANTS  ATMOSFÈRICSEFECTES DELS CONTAMINANTS  ATMOSFÈRICS

EFECTES SOBRE 
LES PERSONES

•Partícules, sutges i  pols => Afeccions respiratòries
•Pòl·lens => Al·lèrgies
•Compostos de sofre (SO2, SO3) => Irritació de mucoses
•CO => Bloqueja la hemoglobina
•Dioxines i furans => Efectes cancerígens
•O3 i PAN => Irritació mucoses (nas, ulls, gola)

EFECTES SOBRE 
LA BIODIVERSITAT

•Partícules, sutges i  pols => Plantes: obstrucció dels estomes i 
reducció de la fotosíntesi.  Animals: afeccions respiratòries
•Compostos de sofre (SO2, SO3) => Pluja àcida => Necrosi de 
fulles

EFECTES SOBRE 
ELS RECURSOS

•Lʼaire net és un recurs
•La pluja àcida (H2SO4 i HNO3 ) provoca lʼacidificació de les aigües 
de rius i pantans i  també del sòl

EFECTES SOBRE 
ELS BÉNS 
MATERIALS

•Partícules => Erosió per abrasió 
•Pluja àcida => Mal de la pedra , corrossió dels metalls, 
deteriorament dʼelements constructius

EFECTES SOBRE 
EL CLIMA

•CO2, CH4, N2O, O3 troposfèric, CFC => Increment de lʼefecte 
hivernacle
•CFC, HCFC => Disminució de la capa dʼozó

SMOG SULFURÓS, ÀCID O HUMIT SMOG FOTOQUÍMIC

Ciutat característica LONDRES LOS ÀNGELES

Època de lʼany Hivern Estiu

Condicions 
meteorològiques

Situació anticiclònica
Boira: elevada humitat ambiental

Situació anticiclònica
Temps assolellat

Contaminants Sutges, fums, SO2 
Procedents, de les calefaccions (sobretot de carbó, 
que no crema bé i origina les sutges) , vehicles i 
indústria 

+ vapor dʼaigua ambiental
= boira àcida i irritant

NO2 + COV ( Procedents  de combustions en vehicles i indústries, a primeres hores 
del matí, quan hi ha més densitat de trànsit i alta insolació)

Aspecte Boira color bru- gris Broma ataronjada 

        

Efectes nocius Alteracions respiratòries, asma, mort de 
població més sensible (malalts, asmàtics, 
ancians, nens)

Irritació ocular, afeccions respiratòries, danys en vegetació



‣ EFECTES REGIONALS. PLUJA ÀCIDA: La pluja àcida prové, principalment, de la crema de combustibles 
fòssils  en plantes  termoelèctriques, industries  i automòbils, els  quals  emeten diòxid de sofre, SO2 i òxids  de 
nitrogen, NOx. Aquestos poden dipositar-se sobre la Terra de dues formes:
- Deposició seca: En forma de gasos, prop del focus emissor.
- Deposició humida: Per reacció amb l’aigua 

atmosfèrica es genera àcid sulfúric  i àcid nítric  els 
quals  es  dissolen en les  gotes d’aigua dels núvols  i 
poden ser dispersats  centenars  de km per a 
desprès dipositar-se en forma de precipitacions 
com pluja, neu i boira. Es considera un problema 
de contaminació regional perquè els  contaminants 
emesos   en zones  molt industrialitzades  com Gran 
Bretanya o Alemanya, generen els  seus efectes en 
altres països com Noruega o Finlàndia.

Les conseqüències ambientals de la pluja àcida són:
- Disminució del pH  dels  ecosistemes  aquàtics  (rius, pantans, llacs) i els  seus  efectes  negatius  sobre 

espècies com crancs o peixos.
- Disminució del pH del sòl, el qual s’empobreix en nutrients
- Danys en les fulles dels arbres (pèrdua de superfície foliar)
- Deteriorament d’elements constructius: mal de la pedra, corrosió dels metalls

‣ EFECTES GLOBALS. FORAT EN LA CAPA D’OZÓ I CANVI CLIMÀTIC:  La contaminació atmosfèrica 
també pot generar efectes  a escala global com són el canvi climàtic, produït pels gasos  d’efecte hivernacle   
com el diòxid de carboni, òxid nitrós , metà i CFC’s (veure tema 1) i el forat en la capa d’ozó.

➡Què és el forat en la capa d’ozó? Es  tracta d’una disminució en 
l’espessor de la capa d’ozó estratosfèric  situada sobre l’Antàrtida. Es 
va detectar, per primera vegada, als anys  vuitanta durant la 
primavera de l’Antàrtida, amb una reducció del 40% en la quantitat 
d’ozó. El valor màxim es va mesurar l’any 2008.

➡Quina és la causa del forat en la capa d’ozó? Hi ha diverses 
teories sobre les causes de la destrucció de la capa d’ozó:
-  Causes  naturals: Compostos  de clor (HCl i NaCl)  alliberats  per 

erupcions  volcàniques i aerosols marins. Sembla poc  probable que 
puguen arribar a l’estratosfera.

-  Causes antròpiques: Els  òxids de nitrogen, NOX  alliberats  a 
l’atmosfera  i procedents   de l’ús abusiu de fertilitzants  i dels  fums 
de combustió dels  automòbils  poden actuar  com a catalitzadors 
(acceleren la reacció sense consumir-se en ella)  de la  reacció de destrucció de l’ozó. No obstant, són tan 
reactius, que participen en altres  reaccions  en les quals  sí es  consumeixen i per tant no es consideren 
responsables de la destrucció de l’ozó.

- Causes antròpiques: Els  CFC  (clorofluorocarbonis) i altres  hidrocarburs  amb Cl, Br i F. Semblen ser els 
principals responsables  de la destrucció de l’ O3. S’utilitzen en la fabricació d’aerosols  (desodorants  en 
spray, cremes d’afaitar, laques...) i en sistemes  de refrigeració (neveres, aires  condicionats). Quan van ser  
sintetitzats  per primera vegada, es  va destacar una propietat perfecta des  del punt de vista 
mediambiental: eren totalment inerts  a nivell de la troposfera. A  les hores  es  van fabricar i aplicar en 
infinitat de productes. No obstant, eixa mateixa propietat els  permet arribar a l’estratosfera i , una vegada 
allí, actuen com a catalitzadors  de la destrucció de l’ozó. Com que no es consumeix durant la reacció, un 
únic àtom de Cl, pot romandre en l’atmosfera al voltant de 100 anys, destruint grans quantitats d’O3. 

➡Reaccions de destrucció de l’ozó: 

➡Per què el forat en la capa d’ozó és major a l’Antàrtida, durant la primavera austral?   El forat a la 
capa d’ozó és major als  pols  degut a que les  baixes  temperatures  afavoreixen la inactivació dels òxids de 
nitrogen. Els  NOx formen nuclis de condensació dels núvols  i cauen en forma de neu. En el cas de 
l’Antàrtida, en tractar-se d’un continent, s’arriba a temperatures molt més  baixes  i , durant la primavera, 
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Reaccions químiques de formació de la pluja àcida

CFCl3                      CFCl2 + Cl

Radiació UV

(1) Fotolisi dels CFC, amb la formació 
dʼàtoms de Cl molt reactius

Cl + O3                            ClO   + O2

ClO + O                            Cl    + O2

O3 +  O                            O2   + O2

(2) Reaccions de destrucció de lʼozó. 
El Cl no es consumeix

NO2 + ClO                   ClNO3

(3) Inactivació del Cl per reacció amb els 
òxids de nitrogen

       
Forat en la capa d’ozó. Setembre 2008



una vegada passat l’hivern, els  NOX presents han quedat inactivats i  no poden capturar els  àtoms de Cl, 
afavorint-se la reacció de destrucció de l’ozó. 

➡Quins efectes negatius té el forat de la capa d’ozó? La conseqüència directa és  l’increment de la 
radiació UV que arriba a la Terra, ja que la capa d’ozó actua com a filtre d’aquesta:
- Augment en la incidència de càncer de pell i lesions oculars.
- Danys en les fulles de les plantes i conseqüent  disminució de la producció primària. 
- Increment de la temperatura mitjana de la Terra

➡Què és el Protocol de Montreal? És  un acord subscrit en 
1987, per més  de 160 països   per a l’eliminació de les 
substàncies  que esgoten la capa d’ozó, principalment els  CFCs. 
L’acord preveu establir ajudes als  països  en vies de 
desenvolupament i una moratòria de 10 anys, respecte dels 
països  desenvolupats, perquè puguen complir els compromisos 
signats. Els  hidroclorofluorocarbonis, HCFC, han estat 
utilitzant-se com a substituts  (sobretot en aplicacions  on no hi 
ha alternatives, com en el cas de la indústria farmacèutica, 
amb la fabricació dels inhaladors per a asmàtics). Els  HCFC 
tenen un potencial d’esgotament de l’ozó 20  vegades  menor, 
no obstant també hi ha un acord per a la seua reducció total 
en 2030. El Protocol de Montreal es considera un èxit dins dels 
acords  internacionals a favor del medi ambient. Els  països 
signants  han complit els acords  i  hi ha evidències de que el 
forat de la capa d’ozó està recuperant-se.

6. VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L’AIRE. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES

‣ QUALITAT DE L’AIRE: La qualitat de l'aire ve determinada per la presència en l'atmosfera de 
contaminants en forma de partícules  o gasos. La normativa vigent en matèria de qualitat de l'aire estableix 
uns nivells  de contaminants en l'atmosfera que no han de sobrepassar-se, per a poder  protegir la salut i els 
ecosistemes:
- Llindar d’informació: Nivell de contaminació que suposa un risc per a la població vulnerable
- Llindar d’alerta: Nivell de contaminació que suposa un risc per a tota la població

‣  XARXES DE VIGILÀNCIA: Estan constituïdes  per un grup d’estacions  que prenen mostres de l’aire i 
envien les dades  a un centre de control. A  Espanya,  les  xarxes de qualitat de l’aire estan gestionades  per 
les  comunitats autònomes. La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació 
Atmosfèrica disposa d’un total de 64 estacions  fixes distribuïdes  per tot el  territori i tres  unitats mòbils les 
quals  analitzen en temps  real la qualitat de l’aire. Els  contaminants  analitzats són: SO2, NO, NO2, CO, O3, 
hidrocarburs i partícules en suspensió. Els mètodes emprats per a determinar la qualitat de l’aire són:

- Estacions  automatitzades: Es tracta d’estacions  fixes  que compten amb aparells  que prenen mostres  d’aire 
cada cert temps i realitzen anàlisis físics i químics per a determinar la presència de contaminants.

- Sensors LIDAR: Són un tipus  de sensors  que emeten un pols  làser que xoca contra els  contaminats  de 
l’aire, retornat de nou al sensor. L’energia de retorn és  recollida i s’envia la informació a un ordinador que 
la processa, determinant el tipus de contaminant i la seua concentració. Aquestos sensors  poden 
instal·lar-se en avionetes o en vehicles que recorren els carrers d’una ciutat. 

- Indicadors  biològics: L’observació d’espècies  sensibles als contaminats de l'aire permet determinar la seua 
presència. Així hi ha espècies  de líquens  que són afectats per gasos  com el SO2 i  altres espècies  que 
suporten millor la contaminació per aquest gas. Analitzant la presència d’uns o altres  es pot determinar el 
niell de contaminació. 

‣  MESURES DE PREVENCIÓ I CORRECCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE: Les  mesures  preventives 
tenen com a objectiu evitar l'aparició d’un problema ambiental, les  mesures  correctores  pretenen pal·liar els 
efectes d’aquest problema, una vegada s’ha produït.

➡Mesures  preventives: Poden ser estructurals (suposen la realització d’obres)  o no estructurals. Les 
mesures preventives més habituals són:
- Planificació d’usos del sòl: Per a determinar quines zones  són més adequades  per a instal·lar indústries 

contaminants de forma que s’afecte el menys possible a la població i els ecosistemes. 
- Avaluacions d’impacte ambiental: Es  tracta d’un procediment tècnic- administratiu (Tema 17) que han 

de superar totes aquelles  activitats  que siguen potencialment contaminants. L’avaluació d’impacte 
ambiental pot aprovar o denegar la realització de determinades  activitats. En cas de ser aprovades 
s’estableixen les mesures correctores adients per a minimitzar el seu impacte.

- Ús  de tecnologies  netes: Aquesta mesura requereix d’un esforç  dels  governs  i empreses privades per a 
invertir en I+D (investigació i desenvolupament) i  així aconseguir tecnologies  que contaminen menys. 
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Evolució en la producció de substàncies que 
esgoten l’ozó
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Per exemple, les centrals  elèctriques  de cicle combinat, amb l´ús  de gas  natural, aconsegueixen un 
major rendiment i menors emissions  de CO2 i SO2 que les  centrals  tèrmiques convencionals  de fuel o 
carbó. Un altre exemple són els esforços  en millorar els  vehicles elèctrics o la investigació en energies 
renovables.

- conscienciació de la població: mitjançant campanyes d’educació ambiental per a modificar els  hàbits  de 
consum (estalvi energètic, ús de transport públic i bicicleta)

- Mesures  legislatives: La legislació pot establir sancions  per a les  activitats que superen uns  nivells  de 
contaminació. També es  poden aplicar ajudes a aquelles empreses que invertisquen en tecnologies 
netes  o per a particulars  que adquirisquen productes  més  eficients (electrodomèstics de baix consum, 
plans renove d’automòbils, etc).

➡Mesures correctores: S’apliquen per a reduir l’impacte d’una activitat contaminant:
- Retenció de partícules  en xemeneies: Sistemes basats  en la interposició de filtres  en xemeneies per a 

evitar el pas de contaminants  a l’atmosfera. El problema és  que transferim els contaminants a un altre 
suport (el filtre) que s’ha de gestionar com a un residu tòxic i perillós.

- Expulsió dels contaminats a major altura: Construint xemeneies més  altes i  precalfant els  gasos abans 
de l’eixida d’aquestos. Evitem l’acumulació dels  contaminats  a nivell de terra però traslladem el 
problema a llocs allunyats del focus emissor.

- Projectes  innovadors: Existeixen projectes en vies  de desenvolupament que tenen com a objectiu 
eliminar els  contaminats presents  en l’atmosfera. Un exemple són els  sistemes de captura i 
emmagatzemament de CO2 en jaciments  geològics  i un altre són els  cultius  de microalgues  devoradores 
de CO2.

7. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

La contaminació acústica és la que es produeix com a conseqüència del soroll (so excessiu o intempestiu, 
desagradable per a qui el percep i que pot causar efectes fisiològics i psicològics no desitjats)

‣ FONTS DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: 
- Indústria
- Mitjans  de transport: Els  automòbils  són la font de soroll més  important, incrementant-se amb la velocitat 

de circulació, potència del vehicle i estat de la via de circulació. Els  avions també produeixen contaminació 
acústica, sobretot en zones properes als aeroports.

- Feines de construcció: Obres en edificis i carrers
- Interior d’edificis: electrodomèstics, cisternes, vida familiar
- Activitats d’oci nocturn

‣ EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA: 
- Alteracions   fisiològiques: Pèrdua auditiva, alteracions  del somni, alteracions  del sistema cardiopulmonar, 

etc
- Alteracions psicològiques: Irritabilitat, estrés. 

‣ ACCIONS PREVENTIVES I CORRECTORES:
- Accions preventives: 

- Planificació d’usos del sòl
- Avaluacions d'impacte ambiental
- Mesures  per a rebaixar el  nivell sonor : Millora dels paviments  dels  carrers, millora del funcionament 

de màquines i electrodomèstics, insonorització dels tubs d’escapament...
- Conscienciació de la població: per a que siguen més  considerats  a l’hora de realitzar activitats 

sorolloses
- Mesures legislatives: Establiment de sancions per superar un determinat nivell de soroll

- Accions correctores: 
- Establiment de pantalles acústiques (vegetals  o d’obra), per exemple per a aïllar una població d’una 

autovia.
- Limitació d’activitats sorolloses a determinades hores. 

8. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

La contaminació lumínica es defineix com la presència de llum artificial que altera les  condicions  naturals  de les 
hores nocturnes.

‣ EFECTES DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA: 
- Econòmics: ja que suposa una gran despesa energètica
- Ecològics: s’alteren els cicles vitals de flora i fauna
- Sanitaris: alteracions fisiològiques sobre les persones (somni, fatiga)
- Científics: dificulta l’observació del cel nocturn
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