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JUSTIFICACIÓ
Aquest crèdit variable va adreçat a alumnes de primer cicle de l’ESO. Es podria emmarcar
tant en el primer com en el segon curs, ja que desenvolupa continguts lligats a objectius de tots
dos cursos, segons el nou currículum per al curs 2002-2003. Això no obstant, seria
recomanable impartir aquest crèdit al segon curs. D’aquesta manera es podrien treballar i fixar
continguts ja desenvolupats a primer (especialment els relacionats amb l’estructura de la
matèria i les propietats de l’aire) i complementar d’altres continguts de segon (estructura de
l’atmosfera).
Tot seguit es recullen els objectius terminals, segons el nou currículum, per al primer cicle de
l’ESO. Donat que no tots es desenvolupen en la seva totalitat, els objectius referits al crèdit que
presentem apareixen en cursiva.

Objectius terminals de primer cicle:
3. Extreure les idees bàsiques de textos i vídeos científics i de simulacions interactives per
ordinador; i analitzar la informació obtinguda d’esquemes, dibuixos, fotografies, mapes
topogràfics i meteorològics, models i maquetes.
11. Participar en debats, realitzar exposicions verbals, escrites i visuals, resumir oralment i per
escrit el contingut d’una exposició oral o escrita senzilla, tot emprant el lèxic propi de les
ciències experimentals i tenint present la correcció de l’expressió.
13. Interrogar-se davant fenòmens i fets per buscar-ne l’explicació científica, tot rebutjant-ne
explicacions supersticioses o mítiques; i valorar les solucions històriques donades per la
ciència a problemes plantejats pels humans i les solucions tecnològiques que milloren la
nostra qualitat de vida.
14. Reflexionar sobre l’actitud quotidiana personal envers problemes com ara la generació de
deixalles, el mal ús de l’energia i de l’aigua, la contaminació i la limitació dels recursos
naturals, des de la perspectiva de voler trobar vies alternatives que puguin comportar canvis
d’actituds.
15. Respectar críticament les idees dels altres i cooperar en la realització dels treballs en grup.
17. Explicar, en una primera aproximació, el model corpuscular de la matèria, tot assenyalant-ne
el caràcter discret i destacant-ne que la matèria té una constitució universal tant en els
materials inerts com en els éssers vius, com també les característiques bàsiques que els
diferencien.
21. Distingir els conceptes físico-químics de massa i densitat, i substàncies pures i mescles; i
analitzar les propietats físico-químiques més rellevants de l’aigua i de l’aire, tot destacant-ne
la importància d’aquestes en els organismes i en alguns processos quotidians.

22. Interpretar canvis químics senzills relacionats amb els fenòmens de la vida quotidiana, com
les reaccions de combustió, d’oxidació dels metalls i les que tenen lloc entre àcids i bases.
33. Distingir la nutrició autòtrofa de les diverses formes de nutrició heteròtrofa; i explicar la
importància de la fotosíntesi a l’ecosistema, com també les fases essencials dels cicle
biològic d’un vegetal superior i enumerar d’altres formes de reproducció en el món vegetal.

37. Representar esquemàticament el sistema solar per tal d’explicar alguns fenòmens
relacionats amb el moviment de la Terra i de la Lluna, com ara les estacions de l’any, les
fases de la Lluna i els eclipsis i analitzar a grans trets la composició i estructura del planeta
Terra: l’atmosfera, la hidrosfera, la litosfera i la seva relació amb l’astenosfera.

L'AIRE QUE RESPIREM I QUE ENS ENVOLTA

ÍNDEX
1- Què és l'aire?...........................................................................................................................1
1.1- És sempre igual? .............................................................................................................6
1.2- I a d'altres planetes? ...................................................................................................... 11
2- Història de l'atmosfera ............................................................................................................ 12
3- La nostra relació amb l'aire...................................................................................................... 15
3.1- La respiració i la fotosíntesi............................................................................................. 15
3.2- Volem! .......................................................................................................................... 17
3.3- Les combustions............................................................................................................ 21
3.4- Et sento, no et sento....................................................................................................... 24
4- Problemes amb l'aire .............................................................................................................. 27
4.1- Massa fort! .................................................................................................................... 27
4.2- Fums de tots colors........................................................................................................ 28
4.3- Cal vigilar la contaminació............................................................................................... 32
4.4- No es veu, però... .......................................................................................................... 33
4.5- Juguem!........................................................................................................................ 37
Annex.......................................................................................................................................... 41

1- QUÈ ÉS L'AIRE?
L'aire t'envolta per tot arreu. El pots notar
quan està en moviment, és a dir, quan fa vent,
quan bufes, quan algú obre una finestra i entra a
l'habitació. Si no ens fixem, ni ens adonem que
existeix. Imagina una ampolla buida, com la de la
figura. Segur que és buida? És ben cert que la
majoria de nosaltres diríem que sí, però ho
podríem posar en dubte, veritat?
Figura 1: Una ampolla “buida”

Si diem que l'aire està envoltant-nos per tot arreu, de ben segur que també està dins del pot. Per tant, el
pot no és buit, està completament ple, ple d'aire.
EXERCICIS
1. Escriu dins la figura del pot què conté.
Com ho podries fer, per a buidar el pot d'aire?

2. Normalment estem sempre envoltats d'aire, però de vegades no. Explica alguna situació en la qual no
estiguem envoltats d'aire.

3. Per respondre aquestes preguntes necessitaràs un globus i una balança.
a) Calcula la massa d'un globus.
b) Infla'l.
c) Calcula la massa del globus inflat.
d) Compara les masses.
e) Què ha passat?
f) Ho pots explicar?
RESUM: L'aire és matèria, ocupa un volum i té massa.
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INTERNET: http://www.edu365.com/eso/muds/ciencies/aire/index.htm (descriu un experiment que pots fer
per a comprovar que una ampolla "buida" de fet és plena).
Anem a conèixer una mica més aquest aire
tan misteriós. De què està format? Bé, abans de
respondre aquesta pregunta hem de recordar
algunes coses que potser ja has estudiat.
De ben segur que ja saps que la matèria de
l'univers està formada per àtoms de diferents
elements i que en coneixem un 110 elements
que estan recollits a la taula periòdica. Si no
recordes quins són aquests elements, els pots
consultar a l'annex 1. A la figura 2 tens dibuixats
els àtoms d'uns quants elements, ampliats molts
milions de vegades.

hidrogen
ferro

carboni

oxigen

Figura 2: Àtoms de diferents elements.

Ja deus saber també que aquests àtoms s'uneixen per a formar diferents substàncies. Així doncs, hi ha
dos tipus principals de substàncies: les formades per àtoms sols i les formades per dos o més àtoms units
en grups com, per exemple, l'aigua. L’aigua es forma quan un àtom d'oxigen s'uneix a dos àtoms
d'hidrogen. D’altres exemples són el sucre que ens posem al cafè, que conté 12 àtoms de carboni, 22
d'hidrogen i 11 d'oxigen, o el plàstic del boli amb què escrius, o ... bé, moltíssims exemples més. Dels
grupets d'àtoms units entre ells en diem molècules.

O

H

C

Oxigen (O), hidrogen (H),
carboni (C)

Hi ha uns 110 elements

Els elements són formats per
àtoms

Etanol (alcohol): CH3CH2OH
Aigua: H2O
Etanol

Els àtoms es poden unir per
a formar molècules

Aigua
Figura 3: Els àtoms s’uneixen i formen molècules.

Totes aquestes substàncies que hem vist diem que són pures perquè tenen una composició d'àtoms
definida que podem escriure en una fórmula química. Per exemple, l'aigua és H2O perquè està formada
per molècules de dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen.
I encara més. La majoria de substàncies que ens envolten no estan soles, sinó barrejades entre elles,
formant mescles. Així, el cafè que bevem és una mescla d'aigua, cafeïna, sucre (si n'hi hem posat) i
d'altres substàncies; el boli és una mescla de diferents plàstics, metalls, tinta (que alhora és també una
mescla de moltes substàncies); la colònia és una mescla d'aigua, alcohol i diferents substàncies que li
donen color i olor.
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Substància pura

Substància pura

Mescla

Figura 4: Substàncies pures i mescles.

EXERCICIS
1. Digues si són substàncies pures o mescles. En el cas de les substàncies pures, investiga quina és la
seva fórmula química; en les mescles, indica almenys dos components.
diamant, granit, suc de taronja, canonada de coure, gel de bany, aigua de mar, sal de cuina, rovell d'ou.

Doncs bé, ara ja podem respondre la pregunta de què està format l'aire? L'aire no és una substància
pura, sinó una mescla de diferents substàncies. Observa el dibuix de la pàgina 5. Representa com veuries
l'aire si et fessis molt i molt petit o si l'ampliessis milions de vegades: series capaç llavors de veure els
àtoms i les molècules de les substàncies que el formen. A partir del dibuix, completa la taula:

Títol:
Substància
Nitrogen

Diòxid de carboni

TAULA 1
Percentatge
(%)

Fórmula o
símbol

Dibuix àtom o
molècula

78
21

O2

0,9

Ar

0,035
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EXERCICIS
1. L'aire és una mescla de diferents substàncies, principalment ........................ (78 %), .......................
(........ %), argó (.......... %) i diòxid de carboni (0,035 %).

2. La composició recollida a la taula 1 és la composició de l'aire sec. Això no obstant, a l'aire que ara
mateix t'envolta hi ha un altre component molt important i que pot estar en proporcions variables (fins a
un 4 %, més o menys). Quin és aquest component? .............................. Quina és la seva fórmula
química? ........................... Dibuixa una molècula:

3. A la figura de la pàgina següent, que representa la composició de l'aire sec, afegeix unes quantes
molécules d'aquesta substància, de manera que l'aire ja no estigui sec.
4. Cerca informació sobre altres gasos que formin part de l'aire. Digues almenys tres, amb el percentatge
corresponent, i fes un dibuix de com te'ls imagines.

RESUM: l'aire és una mescla de diferents substàncies, principalment nitrogen, oxigen, argó, diòxid
de carboni i aigua.
Ara ja pots fer una definició de l'aire. Què és l'aire?
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Figura 5: Les partícules que formen l’aire.
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1.1 - ÉS SEMPRE IGUAL?
Comencem com el primer dia. L'aire ens envolta per tot arreu. L'aire envolta tota la Terra, sí, però, fins
on arriba l'aire? Fins a la Lluna?
Arribats a aquest punt hem de fer una distinció: una cosa és l'aire tal i com el podem tocar aquí, arran
de terra, i una altra cosa és l'atmosfera:
- L'aire és una mescla de gasos ... (recordes la definició que vas fer? Pots tornar-la a llegir)
- L'atmosfera és la capa de gasos que envolta la Terra. De fet, és un conjunt de capes que tenen
diferències pel que fa a la seva composició i a les seves propietats.
L'aire que hem estudiat, una mescla de nitrogen, oxigen, argó, diòxid de carboni i aigua, principalment,
només el trobem en els primers 90 km de l'atmosfera. Per sobre d'aquests 90 km d'aire l'atmosfera té
diferents capes, representades a la figura 6.

Figura 6: Les capes de l’atmosfera terrestre.
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EXERCICIS
1. A la figura 6 hauràs observat que la capa d'aire és molt i molt prima comparada amb el gruix total de
l'atmosfera. Quin percentatge del gruix total de l'atmosfera representa la part formada per l'aire tal i
com l'hem definit?

2. Calcula el gruix en quilòmetres de les diferents capes.

3. La densitat d'àtoms a les capes superiors és molt petita. De fet, a 10.000 km és gairebé igual a la de
l'espai interplanetari. Què creus que ens permet dir que els àtoms d'hidrogen que hi trobem pertanyen
a l'atmosfera terrestre? (pista: es mouen lliurement?)

4. Completa la definició de l'aire que has fet a l'apartat anterior. Afegeix la nova informació que ara tens.

En aquests 90 km ocupats per aire, l'aire no és sempre igual, sinó que hi ha algunes variacions en
composició:
♦ Gairebé tota l'aigua es troba en els primers 10-15 km.
♦ A uns 20 km hi ha una zona molt rica en una substància: l'ozó.
També hi ha variacions en les propietats d'aquest aire, que fa que es diferenciïn unes quantes capes,
explicades al següent document. Llegeix-lo abans de començar a fer les activitats.
DOCUMENT: Les capes de la nostra atmosfera.
Al llarg dels primers 10 km la temperatura descendeix, ja que ens estem allunyant del focus de calor que
escalfa l'aire: la Terra (recorda que als cims de les muntanyes fa més fred que a nivell del mar). Aquesta
capa que està en contacte amb la superfície terrestre i en la qual la temperatura disminueix amb l'altura
s'anomena troposfera. Per a nosaltres és la més important, ja que conté els gasos que fan possible la
vida: l'oxigen per a la respiració i el diòxid de carboni per a la fotosíntesi. També és la capa en la qual es
produeixen tots els fenòmens meteorològics.
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Per sobre de la troposfera es troba l'estratosfera, que arriba fins a uns 50 km sobre la Terra. En
aquesta capa la temperatura deixa de baixar, durant uns quilòmetres es manté constant i després comença
a pujar, i es manté pujant fins als 50 km més o menys. A l'estratosfera l'aire es mou horitzontalment, en
"capes" (estrat vol dir capa), no verticalment. Entre els 20-25 km es produeix un fenomen molt important
per a la vida a la Terra, la formació de l'ozó: l'oxigen de l'aire (O2) absorbeix les radiacions ultraviolades
(UV) que ens arriben des del Sol i es transforma en ozó (O3) que, en tornar a absorbir radiacions UV es
transforma de nou en oxigen. L'absorció de la radiació UV és molt important per a la vida a la Terra, ja que
aquest tipus de radiacions són perjudicials per als éssers vius. L'absorció d'energia de les radiacions és,
d'altra banda, la responsable de l'augment de temperatura a l'estratosfera.

Figura 7: L'absorció de les radiacions ultraviolades, perjudicials per a la vida, es produeix a uns 20 km, a
l'anomenada "capa d'ozó", de color blau intens a la figura. L'absorció es produeix tant en la formació com en la
destrucció de l'ozó, que son dos processos que hi tenen lloc contínuament i simultània.

La mesosfera es troba per sobre de l'estratosfera. En aquesta capa la temperatura torna a baixar fins a
uns 80 km, límit que marca l'inici de la termosfera, on la temperatura torna a pujar.

EXERCICIS
1. Esmenta alguns fenòmens meteorològics. En quina capa atmosfèrica es produeixen?

2. Les zones que marquen els límits entre les capes reben el nom de "pauses": tropo.............., que
separa la troposfera de l'estratosfera; ................pausa, que separa l'estratosfera de la mesosfera; i
..........................., que separa la mesosfera de la termosfera.
3. On es troba la capa d'ozó i que fa?

8
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4. A partir de la informació del document i de la taula 2, completa l'esquema de la pàgina següent:
a) Pinta les diferents capes de l'atmosfera.
b) Destaca la capa d'ozó (pots pintar-la del mateix color que l'estratosfera però en un to més intens).
c) Al costat, escriu els trets principals de la troposfera i de l'estratosfera.
d) Dibuixa les "pauses" i posa el nom.
e) Representa la temperatura amb una línia vermella.
TAULA 2: La temperatura a l'atmosfera
Zona
Temperatura (ºC)
Superfície terrestre
17
Tropopausa
-52
Estratopausa
-3
Mesopausa
-93
RESUM: L'aire es troba als primers 90 km de l'atmosfera, que estan dividits en capes de diferents
propietats. Les més importants són la troposfera, que està en contacte amb la superfície terrestre i
és on es produeixen els fenòmens meteorològics, i l'estratosfera, que conté la capa d'ozó que ens
protegeix de les radiacions ultraviolades del Sol.
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1.2 - I A D'ALTRES PLANETES?
Segurament t'hauràs preguntat si els altres planetes del nostre sistema solar també tenen "aire". De fet,
alguns tenen atmosfera, però cap d'ells té un aire com el de la Terra. La composició de les seves
atmosferes és molt diferent a la de la nostra Terra.
Al CD-ROM tens informació sobre els planetes del nostre sistema solar i també algunes adreces
d'internet en les quals pots trobar més dades. Obre la pàgina Planetes i busca la composició de les seves
atmosferes. Recull les dades a la taula 3.
TAULA 3: L'atmosfera dels planetes del sistema solar
Planeta
Composició de l'atmosfera
Mercuri
Venus
Mart
Júpiter
Saturn
Urà
Neptú
Plutó
EXERCICIS
1. Creus que podríem viure en algun planeta del sistema solar que no fos la Terra? Per què?

2. Dibuixa una molècula de metà i una altra de monòxid de carboni (fórmules: CH4 i CO, respectivament).

11
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2- HISTÒRIA DE L'ATMOSFERA
L'atmosfera de la Terra es va començar a formar fa uns 4.600.000.000 anys (4.600 milions d'anys), al
mateix temps que es formava la Terra i tot el sistema solar. Hem dit format, però més aviat hauríem de dir
que va començar a evolucionar, perquè la seva composició ha anat variant molt.
Al llarg dels primers milions d'anys d'existència de la
Terra, la intensa activitat volcànica va alliberar els gasos
que van començar a formar l'atmosfera primitiva: diòxid de
carboni (CO2) principalment, amb petites quantitats de
nitrogen (N2), vapor d'aigua (H2O), metà (CH4), amoníac
(NH3 ) i diòxid de sofre (SO2). Al començament, no hi havia
oxigen lliure.
Com que la temperatura era elevada l'evaporació era
intensa i es formaven molts núvols que queien en forma de
precipitacions. Aquestes precipitacions arrossegaven dissolt
el diòxid de carboni, que va començar a quedar segrestat a
les roques carbonatades (que contenen carbonats, com el
carbonat de calci, CaCO3). Aquest procés va anar fent que
la quantitat de CO2 disminuís, però el factor que realment va
alterar la composició de l'atmosfera terrestre va ser l'aparició
de la vida i, en especial, l'aparició de la fotosíntesi.
Els primers éssers vius que es coneixen són de fa 3.800
milions d'anys, fa molt i molt de temps. Eren semblants a
alguns bacteris actuals. Uns 300 milions d'anys després, fa
3.500 milions d'anys, van aparèixer els primers organismes
fotosintètics, semblants als cianobacteris actuals. Gràcies a
la fotosíntesi es produïa oxigen a partir de diòxid de carboni,
que anava així baixant de concentració encara més.
La producció d'oxigen va tenir dues conseqüències
principals:
- Moltes substàncies, com el ferro, es van començar a
oxidar i van capturar l'oxigen que s'anava alliberant.
- Molts organismes van desaparèixer, ja que l'oxigen els
era tòxic.
Així doncs, l'oxigen va ser, de fet, el primer gran
contaminant de l'atmosfera terrestre, i la major part dels
bacteris primitius, que no estaven preparats per a viure en
presència d'aquest gas, van morir.
Fa uns 2.000 milions d'anys ja no quedaven gaire
minerals per ser oxidats i llavors l'oxigen que es desprenia a
la fotosíntesi es va poder anar acumulant a l'atmosfera.
Hores d'ara ja hi havia tan poc diòxid de carboni que el
component principal de l'atmosfera era el nitrogen, i l'oxigen
va anar a poc a poc ocupant el segon lloc.

Aquí pots il·lustrar les diferents fases de
la història de l’atmosfera terrestre que et
va explicant el text. Fes quatre imatges,
utilitzant com a guia la informació de la
pàgina següent.
12
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♦

Figura........ La intensa activitat volcànica emet a l'atmosfera grans quantitats de CO2.

♦

Figura........ El CO2 va baixant en concentració, en formar part de roques carbonatades.

♦

Figura........ Apareix la fotosíntesi: es comença a alliberar oxigen, s'oxiden molts minerals i
desapareixen molts bacteris primitius. La fotosíntesi també fa que la concentració de CO2 baixi.

♦

Figura........ El nitrogen esdevé el principal component de l'atmosfera, que es va enriquint en oxigen,
resultat de la fotosíntesi. La concentració de CO2 és molt petita.

EXERCICIS
1- Quina era la composició de l'atmosfera primitiva?

2- El CO2 va començar a desaparèixer per dos processos. Quins? Encara es produeixen a l'actualitat? (Si
no és així digues perquè; si encara es produeixen, posa algun exemple).

3- Cerca al diccionari el significat de la paraula "contaminant". Per què diem que l'oxigen va ser el primer
contaminant de l'atmosfera?

4- Escriu dues diferències en la composició de l'atmosfera primitiva i la de l'atmosfera actual.

5- L'atmosfera primitiva de la Terra no era adequada per a la vida de l'home i dels altres animals. Explica
perquè.

6- L'atmosfera primitiva de la Terra s'assemblava molt a l'actual d'un altre planeta del sistema solar. Quin?

13
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7- Posa una fletxa al costat de la fórmula dels gasos següents segons la seva concentració en % a
l'atmosfera hagi pujat (↑ ) o hagi baixat (↓ ) al llarg del temps.

CO2 ( )

O2 ( )

N2 ( )

RESUM: L'atmosfera primitiva de la Terra era molt diferent de l'actual. La composició de l'aire ha
anat variant al llarg de la història de la Terra: la concentració de diòxid de carboni (CO2) va baixar
molt, la de nitrogen (N2) va pujar i va aparèixer l'oxigen (O2 ).
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3- LA NOSTRA RELACIÓ AM B L'AIRE
Pensa un moment en allò que és el més important per a la teva vida. Dona't uns minuts i fes una llista
curta, d'entre tres i cinc coses. Escriu-les abans de continuar llegint.

En quin lloc hi has posat l'aire? Sense aire no podem viure més de pocs minuts! L'aire és molt més
important que l'aigua o que els aliments. I molt més que les vacances o la televisió. Si alguna vegada has
anat en avió i has escoltat les instruccions que donen per si de cas hi ha una emergència, t'hauràs adonat
que el primer que has de fer és posar-te una mascareta que et proporcionarà oxigen. A l'altura a la qual
volen els avions hi ha molt poca pressió atmosfèrica, l'aire és molt poc dens i no hi ha prou oxigen perquè
poguem respirar.
L'aire és, doncs, essencial per a la respiració, però també per a la fotosíntesi i per a moltes altres coses.
Se t'acudeixen algunes?
3.1- LA RESPIRACIÓ I LA FOTOSÍNTESI
Els animals respiren. Les plantes respiren i fan fotosíntesi. I encara hi ha molts altres éssers vius,
principalment bacteris, que ni respiren ni fan fotosíntesi, sinó que utilitzen estratègies més estranyes per a
viure. Però nosaltres ens fixarem en la respiració i en la fotosíntesi.
Els animals (i també ls fongs) utilitzen l'oxigen de l'aire per a "cremar" els aliments i obtenir energia que
utilitzen per a viure. No cremen l'aliment amb flama, com passa quan cremem fusta a la llar de foc, sinó que
fan una combustió controlada, sense flama, que anomenem "oxidació". Els productes d'aquesta oxidació
són diòxid de carboni i aigua.
Aliments
Oxigen

Energia
Diòxid de carboni i aigua
RESPIRACIÓ

Figura 8: La respiració als animals.
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Les plantes, a més de respirar, fan la fotosíntesi: agafen diòxid de carboni i aigua i produeixen sucres i
oxigen.
Aliments
Oxigen

Energia
Diòxid de carboni i aigua
RESPIRACIÓ

Energia (llum solar)
Diòxid de carboni i aigua

Aliments (sucres)
Oxigen

FOTOSÍNTESI

Figura 9: La fotosíntesi a les plantes.
Així doncs, com hem vist, fotosíntesi i respiració són dos processos complementaris i ambdós utilitzen
gasos de l'aire. Sense l'aire no podria haver respiració i, per tant, tampoc animals; ni fotosíntesi i, per tant,
tampoc plantes.
EXERCICIS
1. L'aire és essencial per a la nostra vida, com a animals que som. Per què?

2. En el text hem afirmat que respiració i fotosíntesi són processos complementaris. En quin sentit ho
són?

3. Explica què creus que passaria si a la Terra les plantes comencessin a morir. T’imagines alguna causa
de la mort de les plantes?
16
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4. La taula ha de recollir el percentatge de gasos en l'aire inspirat (que entra als nostres pulmons) i l'aire
expirat (que surt dels nostres pulmons). Col·loca els valors a la columna corresponent: O2 21%; CO2
0,35%; N2 79%; O2 17%; N2 79%; CO2 4%.
Percentatge (%)
Aire inspirat
Aire expirat

Gas
Nitrogen
Oxigen
Diòxid de carboni
Vapor d’aigua

quantitat variable

molt abundant

5. Posa fletxes amunt o avall segons el procés faci que la concentració d'aquest gas a l'atmosfera
augmenti (↑) o disminueixi (↓):
Gas

Fotosíntesi

Respiració

CO2

O2
RESUM: l'aire conté els gasos necessaris per a la respiració (O2 ) dels éssers vius i per a la
fotosíntesi (CO2) de les plantes.
3.2 - VOLEM!
Quan hem parlat de la nostra relació amb l'aire hem comentat que als avions ens expliquen que en cas
d'emergència hem d'utilitzar unes mascaretes que ens proporcionen oxigen. Sí, però, com és que volen els
avions? Podrien volar sense aire? Podrien volar, per exemple, a la Lluna, que no té atmosfera?
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Respondre aquesta pregunta no és molt fàcil, però tampoc és tan difícil. Pensem una mica. Què fan els
avions quan es volen enlairar? Bé, necessiten una pista llarguíssima per començar a córrer, accelerar i
agafar prou velocitat. Necessiten una velocitat prou gran per enlairar-se. I per què necessiten anar
depressa? No es podrien enlairar directament, com fan els ocells?
Les ales dels avions estan dissenyades de manera que l'aire ha de recorrer una distància més gran per
la part de sobre que per la part de sota. L'única manera en què l'aire pot recorrer aquestes distàncies
diferents és anant més depressa sobre l'ala que sota l'ala.
Quan l'aire es mou més depressa fa menys pressió (vols saber per què? Si ho vols saber, llegeix el
document del final de l'apartat). Menys pressió sobre l'ala i més pressió sota l'ala, què produeixen? Bé, com
que guanya la pressió de sota, apareix una força cap amunt que és la que fa que l'avió pugui volar.

Figura 10: Com volen els avions?
EXERCICIS
1. A la Lluna no hi ha atmosfera. Hi podria volar un avió? Per què?

2. Investiga com funcionen els paracaigudes. Tindria sentit utilitzar un paracaigudes a la Lluna?
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3. Agafa un full de paper de manera que el costat petit quedi tens. Apropa'l a la boca i bufa per la part de
dalt del full. Què passa? Fes-ne un dibuix i explica per què creus que passa. Té alguna relació amb
com volen els avions?

4. Hem dit que un avió, per enlairar-se, necessita anar a una velocitat prou gran. Per què creus que ha
d'anar a una velocitat mínima per poder volar?

5. Es molt perillós situar-se a l’andana massa a prop de la via del tren ja que, en passar, el tren fa moure
l’aire a gran velocitat i això pot tenir una conseqüència greu. Llegeix el document de la pàgina següent i
explica què pot succeir.

RESUM: l'aire fa possible que els avions volin. En anar més depressa per sobre que per sota l'ala
apareix una força cap amunt que enlaira l'avió.
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DOCUMENT: Per què l'aire que va més depressa fa menys pressió que l'aire que va més a poc a poc
A) Quan bufem entre dues boles suspeses de sengles fils, cap on es mouen les boles? Potser el nostre
sentit comú ens faria pensar que s’allunyarien, però no és així: s’acosten.

Si bufem
pel mig...
mig...
pel

les boles
s’ajunten.

Per què s’acosten? Perquè en bufar la pressió
entre les boles es fa més petita.
Per què la pressió es fa més petita entre les
boles? Perquè quan bufem posem les partícules
de l’aire en moviment, i les partícules en
moviment estan ordenades “cap endavant” de tal
manera que no fan pressió lateralment, mentre
que l’aire circumdant, sense cap direcció
privilegiada, pressiona des de l’exterior en totes
les direccions, és a dir, també lateralment cap al
corrent- Per això la pressió a la part interna de
les boles és menor que a la part externa i apareix
una diferència de pressio ns que fa que les boles
s’ajuntin, tal com mostra el dibuix.
B) Alguns animals que construeixen caus subterranis fan unes petites muntanyetes de terra a la sortida
dels túnels. La funció d’aquestes muntanyetes és permetre l’aireació dels túnels: l’aire, en passar per
l’elevació, experimenta una disminució de pressió que força la ventilació del cau:
M AJOR VELOCITAT DE L’AIRE
M ENOR PRESSIÓ

Fonts: A) Adaptat de: Serveis del Museu de la Ciència. Quadern de treball i Guia del professor de la Sala de Mecànica (nivell
superior). Edita Fundació “la Caixa”, 2001.
B) Adaptat de: Javier Amante. La base de la física. Penthalon Ediciones, Madrid, 1987.
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3.3 - LES COMBUSTIONS
Segurament ja hauràs fet alguna vegada l'experiment clàssic de posar una espelma encesa sota un pot
de vidre i observar què passa. I hauràs vist que al cap d'uns segons l'espelma s'apaga. I també t'hauran
explicat que s'apaga perquè s'ha consumit tot l'oxigen. Com que tot això ja ho saps, anem al gra: les
combustions necessiten oxigen. Per tant, sense aire, que conté l'oxigen, no hi ha combustions.
Què cal perquè hi hagi una combustió?
- Un combustible, per exemple la cera d'una espelma, la fusta a la llar de foc, un paper, el gas a la
cuina, etc.
- Aire, que és necessari per què subministra l'oxigen.
- Calor, per exemple la que s'obté per fregament del cap d'un misto contra el paper de vidre o alguna
altra cosa que iniciï la combustió, per exemple una espurna (com la que proporcionen les pedres dels
encenedors en ser fregades per la rodeta metàl·lica) o una guspira (que es pot produir en un curtcircuit
elèctric).
Per què les combustions necessiten oxigen? Perquè les combustions són reaccions químiques que es
produeixen quan una substància, el combustible, reacciona amb l'oxigen, es combina amb ell i com a
conseqüència de la reacció apareix una flama.
A més, la majoria dels combustibles tenen carboni, de manera que com a conseqüència de la combustió
es desprén diòxid de carboni, segons la reacció:

combustió
Combustible (amb carboni) + O 2    → CO 2 + H2 O + altres

Figura 11: El procés de la combustió.
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Hi ha casos en els quals també una substància reacciona amb l'oxigen i es combina amb ell, però sense
la producció de flama. En aquest cas no parlem de combustions. Per exemple:
- L'oxidació del ferro, és un exemple de corrosió. Diem que el ferro s'ha rovellat, s'ha transformat en
òxid de ferro.
- La respiració (torna a observar la figura 8; ja vam comentar que la respiració era una "combustió
controlada", sense flama).
EXERCICIS
1. Imagina que ets copropietari d'una fàbrica de mistos. Vols promocionar la teva marca i el teu soci
suggereix que en l'imminent viatge a la Lluna un astronauta encengui un dels teus mistos en tornar a
trepitjar la Lluna. Sortiria a les televisions de tot el món. La idea del teu soci no és gaire encertada. Per
què?

2. Si no hi hagués aire, nosaltres no podriem respirar, no hi hauria fotosíntesi, no ... Fes un petit escrit
explicant les coses que podrien continuar succeint i les coses que no es podrien produir sense l'aire.
Per ajudar-te, pots utilitzar les idees següents: incendis, corrosió de metalls, respiració, fotosíntesi,
ocells, ...

3. Les combustions empobreixen l'aire en .......................... i l'enriqueixen en ..............................
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4. Digues si els següents processos produeixen diòxid de carboni o no:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

un incendi
la fotosíntesi
un clau que es rovella
escalfar un paper
produir electricitat en una central tèrmica
cremar un paper
escalfar-nos amb una estufa elèctrica
engegar la televisió
anar en cotxe
escalfar-nos amb una estufa de butà
respirar
viatjar en tren
viatjar en avió
produir electricitat en una central hidroelèctrica

5. Les combustions s'utilitzen molt a la nostra societat. Estàs d'acord amb aquesta afirmació? Per què?
En quin sector de la societat s'utilitzen més?

6. El diòxid de carboni és un component normal de l'aire. Recordes en quina proporció es troba?
............................. En canvi, diem que el diòxid de carboni és també un contaminant. Per què creus
que ho diem?

7. La reacció següent és la reacció de combustió que es produeix quan vas en cotxe: la gasolina, que
conté entre d’altres substàncies un compost anomenat octà, es combina amb l'oxigen de l'aire i
produeix ......................... i ......................... Pinta els àtoms de diferents colors: l'oxigen de vermell,
l'hidrogen de gris clar i el carboni de blau clar.

RESUM: Les combustions es produeixen gràcies a la presència d'oxigen a l'aire. Les combustions
són reaccions químiques que tenen lloc entre un combustible i l'oxigen de l'aire. Com a
conseqüència es produeix una flama i es desprenen diòxid de carboni i aigua.
Les combustions s'utilitzen molt a la nostra societat, principalment en el transport (cotxe, avió, etc.).
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3.4 - ET SENTO, NO ET SENTO
Alguna vegada t'has preguntat què és el so? Com és que "sentim" quan algú ens parla, quan piquem a
una porta, o quan passa un cotxe o un avió? Com es produeixen aquests sons? Com ens arriben? Com els
sentim?
Dóna un copet petit a la taula amb el bolígraf. Has sentit un so? Pensa una mica com creus que s'ha
produït aquest so i com t'ha arribat i l'has pogut sentir. Dóna't uns minuts per pensar-ho, sense llegir la
informació que hi ha més endavant. Escriu aquí les teves idees.
IDEES:

Ara, dedica uns minuts a comparar les teves idees amb le s dels teus companys i companyes. Ho podeu
fer en petits grups o bé entre tots. Al final hauríeu d'arribar a alguna conclusió. Escriu-la aquí:
CONCLUSIÓ:

Anem per parts. Farem com es fa moltes vegades en ciència, començar amb un exemple senzill. Ens
pot servir una tarjeta de plàstic, com les targetes de crèdit. També pot servir un regle de plàstic. Agafa'l
fermament per un dels extrems contra la taula. Fes vibrar la làmina de plàstic: pots separar-la de la vertical
agafant-la amb l'ungla i deixar-la anar sobtadament. Oi que sents un so? Com s'ha produït? Fem un dibuix:
24

 Fundació Mina d’Aigües de Terrassa

Regle

Aire més comprimit
Aire menys comprimit

b

a

Figura 12 : Agafa una tarjeta o un regle de plàstic i fes-lo vibrar.
En deixar anar de cop la làmina, les molècules de l'aire que estan a la part a es veuen empeses pel
plàstic i s'ajunten entre elles: el que fa la làmina és comprimir l'aire de la part a. A la part b passa el
contrari: les molècules de l'aire s'expandeixen en l'espai que la làmina ha deixat lliure, de manera que estan
més separades entre elles, menys comprimides.
Però les molècules de la part a no es queden comprimides i prou. Tendeixen a expandir-se i, com a
conseqüència, les molècules properes es comprimiran. El resultat és que l'aire es torna, per zones i
alternativament, més dens i menys dens. L'aire actua així com un medi elàstic (de fet és elàstic): es
contrau i s'expandeix i aquesta pertorbació de la densitat de l'aire, que és una vibració, es va propagant
des del punt on s'ha originat, fins arribar a la teva orella.
L'aire que hi ha a la teva oïda acabarà expandint-se i contraient-se, fins que li toqui el torn a l'aire que
està en contacte amb una estructura de la teva oïda: el timpà. El timpà és una membrana prima, i quan
l'aire que està en contacte amb ell vibra, es posa ell mateix a vibrar. El timpà està en contacte amb una
sèrie d'ossets que comencen ells també a vibrar. Al final aquesta vibració es transforma en un senyal
elèctric que arriba a través del nervi auditiu a la zona del teu cervell que és l'encarregada de fer-te
conscient que aquests senyals que li arriben tu els has de percebre com un so determinat.
L'aire ha estat l'encarregat de transmetre la vibració del plàstic fins a la teva oïda. L'aire és el medi pel
qual viatja el so. Creus que podríem fer aquest experiment a la Lluna?
Els líquids, i encara més els sòlids, són millors transmissors del so que els gasos, perquè són més
elàstics. Això explica perquè una persona pot sentir sota l'aigua el soroll de les onades trencant contra les
roques o una llanxa motora que passa i no se sent per l'aire. També explica per què un tren es pot sentir
molt abans pel so que arriba a través dels rails que no pas a través de l'aire.
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EXERCICIS
1. Un alumne dóna un copet amb la punta del bolígraf en un extrem de la pissarra de manera que la resta
de la classe no ho senti. En canvi sí que ho apreciarà un alumne que posi l'orella a l'altra punta de la
pissarra. Per què?

2. A l'interior d'un recipient com el de la figura s'introdueix un despertador, que ha de sonar a les 5 en
punt. En el cas A podrem sentir quan soni, però en el cas B no. Quina pot ser la diferència entre els dos
recipients?
A

B

3. El so viatja a la mateixa velocitat a través de tots els medis. Busca valors de la velocitat a la qual es
transmet el so a diferents materials. Per què un tren es pot sentir molt abans pel so que arriba a través
dels rails que no pas a través de l'aire?

RESUM: El so és una vibració que es produeix pel moviment dels objectes. Es transmet per un medi
material, com ara l'aire, i el percebem amb la nostra oïda.
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4- PROBLEMES AMB L'AIRE
Hem vist que l’aire és essencial per a la vida a la Terra i que, encara que no ens adonem, sense ell no
podríem fer coses tan importants com sentir els sons o volar. Tanmateix, aquest aire que ens és tan
necessari resulta afectat per moltes activitats humanes. Segurament, l’alteració més coneguda és la
“contaminació” de l’aire, que solem relacionar amb els fums dels cotxes i de les fàbriques, però n’hi ha
d’altres...

4.1-

MASSA FORT!
Si vius en un poble, potser no en seràs conscient. Si vius en una ciutat, potser tampoc, perquè ja
t’hauràs acostumat. Però si vius en un poble i vas un dia a la ciutat, segurament una de les coses que
primer et sobtarà és la quantitat de soroll que hi ha.
Vigilar i reduir els nivells de soroll, sobretot a les ciutats, és molt important, perquè el soroll ens provoca
una sèrie de molèsties: mal de cap, estrès, vertigen, pèrdua d’atenció, irritabilitat, augment de la pressió
arterial (i, per tant, del risc d’infart), vòmits, inapetència, úlceres d’estómac i pèrdua de l’audició.
Sobre el soroll hem de tenir en compte una sèrie de detalls:
Ø Es mesura en una unitat anomenada decibel (dB).
Ø Es mesura amb un aparell anomenat sonòmetre.
Ø Ambients que tenen 30-40 dB es poden considerar silenciosos. Per sobre de 60 dB l’ambient és
sorollós. Per sobre de 120 dB el soroll produeix una sensació dolorosa.
EXERCICIS
1. Consideres que és important estudiar en silenci? Per què?

2. Esmenta les activitats humanes que creguis que són les principals fonts de soroll.

3. Quines mesures es podrien prendre per tal de reduir els nivells de soroll del nostre entorn? Què podries
fer tu?

4. Imagina’t que ets un treballador d’una indústria i que estàs exposat a nivells de soroll de 90 dB.
Consideres aquest nivell com a perillós? Et caldria prendre alguna mesura? Explica-ho.
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4.2-

FUMS DE TOTS COLORS
Les activitats humanes generen residus. Pensa, per exemple, en el funcionament de casa teva. Quins
residus generes? Les escombraries, les aigües brutes o el fum de la xemeneia o de la caldera de la
calefacció, si en tens. Si vas amb cotxe també produeixes fum com a resultat de la combustió de la
gasolina o el gasoil. Les fàbriques produeixen residus de moltes menes. I què en fem, d’aquests residus?
Aquí com que estem parlant de l’atmosfera, ens interessarem pels fums, fums de tota mena que, ja ho
saps, enviem a l’atmosfera. I si van a l’atmosfera, alteraran la composició de l’aire. No passaria res si
aquests fums tinguessin una composició similar a la de l’aire, però veurem que no és així.
Anem a analitzar una mica en profunditat com és el fum que surt del tub d’escapament d’un cotxe:

GASOS:
Nitrogen

Diòxid de carboni

Monòxid de nitrogen

Oxigen

Monòxid de carboni

Diòxid de sofre

Vapor d’aigua

PARTÍCULES (no estan a escala: serien unes 1.000-10.000 vegades més grans que les molècules de gasos):
Gotes de combustible
no cremat

Cendres

Figura 13: El fum dels cotxes
Observa la composició del fum del cotxe. Conté:
Ø Gasos que normalment es troben a l’aire: ..........................................................................
Ø Gasos que es troben a l’aire però en quantitats molt més petites:.........................................
Ø Gasos que normalment no es troben a l’aire (o es troben en quantitats residuals): .................
.......................................................................................................................................
Ø Partícules, que normalment no es troben a l’aire: ................................................................
.......................................................................................................................................
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Els gasos que no trobem de manera natural a l’aire, aquells que normalment es troben en quantitats
molt menors i les partícules, són contaminants de l’aire.
Tots aquells focus que alliberen substàncies contaminants a l’aire s’anomenen fonts de contaminació
atmosfèrica. No totes les fonts de contaminació provenen de l’activitat humana, també n’hi ha de naturals,
com els volcans o els incendis naturals. Pel que fa a les fonts de contaminació provocada per l’home, les
més importants estan recollides a la taula, juntament amb els contaminants que emeten. Com pots
observar, l’home emet a l’atmosfera fums de tots colors.
TAULA 4: Els principals contaminants i fonts de contaminació
FONTS DE
CONTAMINANTS
CONTAMINACIÓ
Transport
CO, NOx (1), SO2, CO2, hidrocarburs, cendres i metalls
Calefacció (gasoil i fuel)

CO, NOx , SO2, CO2, hidrocarburs i cendres

Centrals tèrmiques

CO, NOx , SO2, CO2, hidrocarburs i cendres

Incineradores de residus
Indústria:
Refineries de petroli
Fàbriques de paper
Metal·lúrgia
Fàbriques de ciment
Fàbriques de pesticides,
plàstics, dissolvents,...

CO, NOx , SO2, CO2, HCl, HF, compostos orgànics, metalls i
cendres.
Habituals i comuns: NOx , SO2, CO2, hidrocarburs i cendres
A més, d’altres contaminants propis de cada indústria:
H2SO4, sulfats, altres derivats del sofre i del carboni,...
H2S i altres derivats del sofre i del carboni
H2S, HF
Partícules de pols
Substàncies tòxiques molt diverses (dioxines, isocianat,
triclorofenol, etc.)

(1) NOx : inclou diversos òxids de nitrogen.
Font: Gonçal Luna i Tomàs. La contaminació atmosfèrica. Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya, 1995.

La taula recull els principals contaminants, però no els únics. N’hi ha més. En citarem alguns exemples:
Ø Quan es cremen de manera incompleta substàncies riques en carboni i en hidrogen es produeix un
tipus de substàncies anomenades hidrocarburs aromàtics policíclics, que són carcinògens, és a dir,
produeixen càncer. Això és freqüent als focs domèstics i quan es cremen residus.
Ø Les dioxines, unes de les substàncies més tòxiques que es coneixen, es poden produir també a les
incineradores, quan es cremen certs materials, per exemple el PVC (un plàstic molt utilitzat a la
nostra societat per a fer canonades, finestres, etc.).
Ø Els clorofluorocarburs (CFC) són gasos que durant dècades hem estat utilitzant als aerosols i als
aparells de refrigeració i alliberant a l’atmosfera. Encara que no són tòxics tenen efectes negatius
sobre la capa d’ozó de l’estratosfera i són els principals responsables de l’anomenat “forat” a la
capa d’ozó.
Ø Els gasos contaminants poden reaccionar entre ells o amb d’altres gasos de l’atmosfera com
l’oxigen, Així, un cop alliberats poden produir altres substàncies més o menys tòxiques,
anomenades contaminants secundaris, alguns dels quals estan recollits a la figura 14.
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Figura 14: Els contaminants secundaris.
EXERCICIS
1. Quins són els principals contaminants que emeten els cotxes?
2. Quina diferència hi ha entre els gasos contaminants i les partícules?

3. Generalment, la contaminació atmosfèrica a les ciutats augmenta a l’hivern. Quina o quines creus que
poden ser les causes?

30

 Fundació Mina d’Aigües de Terrassa

4. Les incineradores són una alternativa als abocadors per a l’eliminació dels residus sòlids que generem.
Per què creus que quan es proposa la construcció d’una incineradora als veïns dels pobles propers no
els agrada gaire la idea?

5. Cerca a internet informació sobre els accidents que es van produir a Seveso, una ciutat italiana, al
1976 i a Bhopal, a l’Índia, al 1984 (pots utilitzar un cercador i les paraules clau “Seveso” i “Bhopal”). Fes
una breu explicació del que va passar i dels efectes que van tenir les substàncies que es van emetre a
l’atmosfera als dos accidents. Dóna la teva opinió.

6. Observa la figura 14. Quines de les substàncies que hi apareixen són contaminants secundaris?
Explica com es produeixen.

7. Connecta’t a la pàgina d’internet: http://www.gencat.net/mediamb/aire/cozo.htm. Hi trobaràs informació
sobre l’ozó que t’ajudarà a respondre les següents preguntes:
a) Quina diferència hi ha entre l’ozó troposfèric i l’estratosfèric?

b) Com es produeix l’ozó troposfèric?
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c) Quins efectes té l’ozó sobre la salut?

d) Què podem fer per no augmentar els nivells d’ozó contaminant?

e) Observa la taula d’evolució típica diària dels nivells d’ozó. A quines hores la concentració és
màxima? Per què?

8. D’entre tots els contaminants recollits a la taula 4, alguns es produeixen a gairebé totes les activitats
humanes relacionades. Quins són aquests contaminants? Saps quins efectes negatius tenen? Si no ho
saps, prepara’t. Ho veurem a l’apartat 4.4.

4.3-

CAL VIGILAR LA CONTAMINACIÓ
El principi bàsic en la protecció de l’aire és la prevenció, és a dir, actuar abans que es produeixin els
problemes. Això vol dir que cal:
Ø Conèixer la qualitat que té l’aire que ens envolta, és a dir, la concentració dels possibles
contaminants.
Ø Saber qui contamina, com i quant.
Ø Vigilar que no se superin uns nivells de contaminants considerats perillosos.
Ø Vigilar qui contamina per assegurar-se que no emet a l’atmosfera més contaminants dels
estrictament permesos.
A la pàgina d’internet http://www.gencat.es/mediamb/visita/ pots fer una visita guiada que et presentarà
les principals línies d’actuació de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la qualitat de l’aire.
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EXERCICIS
1. L'ICQA (Índex Català de la Qualitat de l’Aire) és el sistema d'informació pública de l'estat de la qualitat
de l'aire implantat a Catalunya des del gener de 1995. Pots buscar informació sobre aquest índex a la
pàgina d’Internet: http://194.179.95.2/mediamb/aire/cicqa.htm. Selecciona la informació que consideris
més rellevant. Per a elaborar aquest índex es té en compte el nivell de certs gasos a l’atmosfera.
Quins? Fes una petita explicació.

4.4-

NO ES VEU, PERÒ...
Hem vist que alguns dels contaminants que més emetem a l’atmosfera són el CO2 (diòxid de carboni), el
SO2 (diòxid de sofre) i els NOx (òxids de nitrogen). Parlarem aquí dels efectes que tenen aquests
contaminants.

QUÈ FA EL CO2?
Segurament ja has sentit parlar de l’efecte hivernacle, il·lustrat a la figura 15. De totes maneres,
recordarem aquí què és:
Ø La Terra s’escalfa com a conseqüència de la radiació solar.
Ø En escalfar-se emet també radiació, la radiació terrestre.
Ø Aquesta radiació marxaria cap a l’espai si no fos que a l’atmosfera hi ha un seguit de gasos que
l’absorbeixen.
Ø Gràcies a l’absorció de la radiació terrestre per part d’aquests gasos atmosfèrics, la Terra es manté
a una temperatura mitjana d’uns 15ºC. Si aquest efecte no existís, la temperatura mitjana de la
Terra seria d’uns –25 ºC.
Bé, i quins són aquests gasos misteriosos que absorbeixen la radiació terrestre? Et presentem a
continuació els més importants:

Diòxid de carboni

Metà

Ozó
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Figura 15: L’efecte hivernacle.
EXERCICIS
1. El CO2 és un dels gasos responsables de l’efecte hivernacle natural. Observa la gràfica, que recull
l’evolució dels nivells d’aquest gas a l’aire des dels anys 50. Quina era la seva concentració a
l’atmosfera als anys 60? I actualment?

Conc. CO2 (ppm)

380
360
340
320
300
280
260
1900

1920

1940

1960

1980

2000

Anys

2. Esmenta les principals activitats humanes que alliberen CO2 a l’atmosfera.

3. Cerca informació sobre els principals efectes que pot tenir un escalfament global de la Terra.

4. Què podem fer per disminuir els efectes que l’augment de l’efecte hivernacle pot tenir?
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QUÈ FAN EL SO2 I ELS NOX?
Tornem a la figura 14. Allà vam veure que aquests dos compostos es transformen en dos àcids molt
corrosius: l’àcid sulfúric i l’àcid nítric. Perquè es produeixi aquesta reacció només cal que hi hagi un
oxidant (l’oxigen o l’ozó poden servir) i aigua, que n’hi ha prou, principalment als núvols. Quan alliberem
SO2 i NOx a l’atmosfera, estem afavorint la producció d’aquests àcids, que s’hi acumulen, principalment a
les gotetes d’aigua que formen els núvols. Ja et pots imaginar què passarà amb l’aigua de les gotetes
d’aquests núvols: quan caiguin sobre la Terra, arrossegaran els àcids que s’hi han format. Això és,
precisament, la pluja àcida.
Les centrals tèrmiques de gran potència produeixen pluja àcida, especialment si cremen carbons de
baixa qualitat, ja que tenen impureses de sofre i, a més, com que donen menys energia, n’han de cremar
més.

Habitatges, transport, indústries:
Emissió de SO2 i NOx

SO2

NOx

O2

H2 O

H2SO4
HNO3

Destrucció de boscos i llacs,
corrossió de materials.

Figura 16: La pluja àcida.
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La pluja àcida no sempre cau sobre qui la provoca. Un dels factors clau és la direcció dels vents
dominants a la zona i això fa que els seus efectes puguin travessar fronteres. Així, per exemple, gran part
dels llacs dels països escandinaus estan molt afectats per la pluja àcida que han provocat altres països
molt industrialitzats, com ara el Regne Unit.
Els principals efectes de la pluja àcida són:
Ø Destrucció de boscos per acció directa sobre les fulles de les plantes. Un dels principals efectes
atribuïts a la pluja àcida és la destrucció dels boscos. A Europa, gran part dels boscos estan molt
malmesos, i el problema s’ha agreujat a les darreres dècades. Així, al 1982 el 5% dels arbres de la
Selva Negra estaven malmesos; a començament de la dècada dels 90 estaven afectats el 50%. A
Nordamèrica ha passat el mateix. S’ha observat que els arbres que es veuen més afectats són les
coníferes, que són arbres de fulla perenne.
Ø Destrucció de boscos per acció indirecta a través del sòl. L’acidificació dels sòls provoca la
pèrdua de sals minerals (uns nutrients essencials per a les plantes) que es tornen solubles i són
arrossegades per l’aigua cap a zones més profundes.
Ø Corrosió de materials, en especial monuments de pedra calcària, molt sensible als àcids.
EXERCICIS
1. Les centrals tèrmiques solen utilitzar carbó com a combustible. Els carbons de baixa qualitat tenen
impureses de sofre que, en cremar-se, es transformen en SO2. Què pot passar si una central tèrmica
utilitza carbons de baixa qualitat com el lignit? Com es podria solucionar?

2. A Andorra, un poble de Te rol, hi ha una central tèrmica que ha afectat molt els boscos dels Ports de
Beseit. Quina pot ser l’explicació d’aquest fet? Dibuixa un mapa i situa Andorra (Terol) i els Ports de
Beseit.

3. A Catalunya, els valors del pH (una mesura de l’acidesa: com més baix és més acidesa hi ha; pH=7
indica que no hi ha acidesa) de l’aigua de pluja han disminuït de manera gairebé generalitzada, tal com
pots observar a la taula.
a) On s’ha enregistrat la pluja més àcida? Quin pH tenia?
b) A Cercs hi ha una central tèrmica que va ser condemnada per delicte ecològic l’any 1988. Quina
relació creus que té aquest fet amb l’evolució del pH de la pluja a la zona?
c) Creus que podem parlar de pluja àcida a Catalunya?
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pH mitjà de la pluja de diverses
estacions de la XVPCA(1)
Estació
La Sènia
Agullana
Sort
Palautordera
Barcelona
Begur
Cercs
Bellver de Cerdanya
Santa Pau
Gandesa
Pardines

1992
7,21
5,56
6,58
6,25
6,72
5,90
4,79
6,78
5,53
6,92
6,65

1994
6,89
5,40
6,91
5,00
6,29
4,90
6,98
6,78
4,04
7,56
7,15

(1) XVPCA: Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica.

4.5-

JUGUEM!

A les pàgines següents tens un joc de parelles. El primer que has de fer és enganxar els fulls sobre una
cartolina i retallar amb cura totes les fitxes. Les regles per a jugar són les següents:
-

Es col·loquen totes les fitxes cap avall sobre la taula.

-

El jugador que comença gira dues fitxes i les deixa al mateix lloc però cap amunt, de manera que
tothom les pugui veure.

-

Si aquestes fitxes fan parella, el jugador se les pot quedar i continua girant una altra parella.

-

Si les fitxes no fan parella, el jugador les torna a col·locar cap avall al mateix lloc i el torn passa al
jugador següent.

-

Guanya el jugador que ha aconseguit fer més parelles.
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Monòxid de nitrogen
(fórmula)

NO

CH4

Diòxid de carboni
(fórmula)

Metà
(fórmula)

CO2

Ozó
(fórmula)

N2

O3

Diòxid de sofre
(fórmula)

Nitrogen
(fórmula)

SO2

Aigua
(fórmula)

H2O
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Oxigen
(fórmula)

O2

La pluja àcida...

O2
SO2
H2O

... produeixen àcid
sulfúric

H2SO4

Quan reaccionen...

... destrueix els boscos

O2
NO x

... produeixen àcid
nítric

H2O

HNO3

Quan reaccionen...

Transport i
calefaccions alliberen
a l’atmosfera...

CO CO2
SO2 NO x
L’ augment del CO2
és el responsable de...

... l’increment de
l’efecte hivernacle

hidrocarburs no cremats
cendres

L’àcid sulfúric

H2SO4

i l’àcid nítric

HNO3

provoquen...
... pluja àcida
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Les centrals tèrmiques
provoquen ...

L’ús de combustibles
fòssils fa que pugin...

... pluja àcida

... els nivells de CO2

La respiració dels
éssers vius...

... és un procès que
consumeix O2 i allibera
CO2 i H2O

La fotosíntesi...

... és un procès que
consumeix CO2 i H2O
i allibera O2

Els CFC, utilitzats als
esprais i als aparells
de refrigeració...

Els avions volen...

... per la diferència de
pressió entre la part
superior i inferior de l’ala

Els sorolls forts, com
el del trànsit intens,
produeixen...

... contaminació
acústica

... destrueixen la capa
d’ozó
40

 Fundació Mina d’Aigües de Terrassa

 Fundació Mina d’Aigües de Terrassa

Mg

12
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Na

11

39

20

88

Sr

38

137

Ba

56

226

Ra

88

19

85

Rb

37

133

Cs

55

223

Fr

87

Ca

24

23

K

4

Be

9

3

Li

7

2

89

Ac

227

57

La

139

39

Y

89

21

Sc

45

72

Hf

178

40

Zr

91

22

Ti

48

H

73

Ta

181

41

Nb

93

23

V

51

74

W

184

42

Mo

96

24

Cr

52

75

Re

186

43

Tc

98

25

Mn

55

76

Os

190

44

Ru

101

26

Fe

56

77

Ir

192

45

Rh

103

27

Co

59

78

Pt

195

46

Pd

106

28

Ni

59

Grups dels metalls de transició

1

Nombre de protons (nombre atòmic)

1

1

Massa atòmica

79

Au

197

47

Ag

108

29

Cu

64

80

Hg

201

48

Cd

112

30

Zn

65

81

Tl

204

49

In

115

31

Ga

70

13

Al

27

5

B

11

3

4

82

Pb

207

50

Sn

119

32

Ge

73

14

Si

28

6

C

12

Sòlids

Líquids

83

Bi

209

51

Sb

122

33

As

75

15

P

31

7

N

14

5

84

Po

210

52

Te

128

34

Se

79

16

S

32

8

O

16

6

85

At

210

53

I

127

35

Br

80

17

Cl

35

9

F

19

7

86

Rn

222

54

Xe

131

36

Kr

84

18

Ar

40

10

Ne

20

2

He

4

8

Gasos a temperatura ambient

ANNEX 1
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