
Contaminants atmosfèrics 
 Contaminant Fórmula Propietats Font Efectes 

Pa
rtí

cu
le

s 

Fums i pols  
Mida 0,01 – 100 µ m 
Estan en suspensió 

Incendis (fums). 
Mineria a cel obert, obres (pols). 
Combustió de carbó i derivats de 
petroli. 

Cobreixen les fulles i tapen els estomes. 
Afectes les vies respiratòries, al·lèrgies, càncer de 
pulmó. Redueixen la visibilitat 
Embruten els materials 

Metalls pesants Pb, Hg, 
Ni, Cd.. Formen partícules Indústria, mineria del carbó S’acumulen als teixits vegetals. 

S’acumulen als teixits i poden produir càncer. 

G
as

os
 d

e 
S

 Diòxid de sofre SO2 
Gas picant i irritant. 
S’oxida ràpidament. Impureses del carbó i del petroli. 

Motors de vehicles, centrals tèrmiques, 
Indústries, incineració de residus. 

Pluja àcida danya els teixits vegetals. 
Irriten els ulls i les mucoses respiratòries, al·lèrgies... 
Originen corrosió dels materials de construcció. Triòxid de sofre SO3 

Absorbeix aigua. 
Forma H2SO4. 

Sulfur d’hidrogen H2S 
Tòxic. 
Olor a ous podrits. 
Es transforma en SO2 

Fermentacions naturals, abocadors. 
Depuradores d’aigües residuals,  
Indústria paperera, d’adobs i colorants, 
Refineries y fàbriques de gas. 

Molt tòxic per a tots els vegetals. 
Produeix enverinament, molèsties per la seva mala olor. 
Produeix corrosió de metalls i pintures. 

G
as

os
 

de
 N

 Monòxid de 
nitrogen NO Incolor, inodor. 

Reacciona amb aigua 
Desnitrificació bacteriana del sòl. 
Combustions  a més de 1000ºC 
Motors d’explosió (vehicles, avions) 
Calderes: N2 -> N2O3 -> NO2. 

Pluja àcida. Boirum fotoquímic. Afebliment capa d’ozó. 
Frena el creixement vegetal. 
Irriten els ulls i les mucoses respiratòries. Asma. 
Corrosió de molts tipus de materials Diòxid de nitrogen NO2 

Gas fosc, asfixiant. 
Reacciona amb aigua 

G
as
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 Diòxid de carboni CO2 
Inodor, incolor, no tòxic. 
Absorbeix radiació IR 

Respiració, incendis 
Combustions de gas, derivats de petroli 
i carbó. 

Efecte hivernacle. 

Monòxid de 
carboni CO Tòxic i inflamable. 

Inodor, incolor, insípid 
Volcans 
Vehicles (combustions incompletes). Enverinament (inactiva l’hemoglobina) 

C
om

po
st

s 
or

gà
ni

cs
 

Furans   Putrefacció de matèria orgànica. 
Indústries que utilitzen dissolvents. 
Incineració de residus. 

Boirum fotoquímic (hidrocarburs). 
Tòxics per les plantes. 
S’acumulen als teixits: nàusees, càncer. 

Dioxines  Molt tòxics 
Hidrocarburs  Reaccionen amb NO 

Metà CH4 
Explosiu. 
Absorbeix radiació IR 
Catalitza destrucció O3 

Fermentacions (zones pantanoses) 
Transport, fàbriques de gas natural. 

Efecte hivernacle. 
Afebliment de la capa d’ozó. 

G
as

os
 

ox
id

an
ts

 Ozó O3 
Gas oxidant 
Contaminant secundari Fotodissociació del NO2 

Efecte hivernacle. 
Disminueixen l’activitat fotosintètica. 
Irriten les mucoses dels ulls i de l’aparell respiratori. 
Corrosió dels metalls i clivellament del cautxú. 

Nitroperòxids d’acil 
(PAN)  Gas oxidant 

Contaminant secundari Hidrocarburs + NO 

Aldehids     

G
as

os
 

ha
lo

ge
na

ts
 Clor Cl Molt tòxic Natural 

Motors d’explosió Danyen els teixits aeris i decoloren les fulles. 
Irriten mucoses respiratòries 
Són molt corrosius. Fluor F  Indústries de la ceràmica, l’alumini, el 

vidre, els fertilitzants 

Clorofluorocarburs CFC Gasos estables. 
Ni tòxics, ni inflamables Circuits de refrigeració, propel·lents Afebliment de la capa d’ozó 
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