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JUNY 2012 SÈRIE 3, Exercici 4A 

PLUJA ÀCIDA  

[2 punts]    Molts compostos químics reaccionen amb els gasos de l’atmosfera, n’alteren la 
composició i, com a conseqüència, passen a ser nocius per a la biosfera. A continuació, recollim 
algunes d’aquestes reaccions: 

SO2+O3→SO3+O2 

O3+NO2→NO3+O2 

SO3+H2O→H2SO4 

NO3+NO2→N2O5 

N2O5+H2O→2HN 

 

1. Responeu a les qüestions següents: 

 a) Quin problema ambiental pot causar el resultat de les reaccions anteriors?  [0,2 punts] 

  

La pluja àcida. 

 

b) Hi ha una relació indirecta entre aquest efecte i el canvi climàtic. Empleneu l’esquema següent 
amb la seqüència encadenada de variables, els signes que corresponen a la relació entre dues 
variables consecutives i el signe total. [0,6 punts] 

 S’admeten diferents variables, aquí es posa un exemple. 

  

 0,1 punts per a cada variable encertada i 0,05 punts per els signes i el signe total. 
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c) Aquesta relació és un bucle de retroacció? Justifiqueu la resposta.  [0,2 punts] 

 Aquesta relació NO pot ser un bucle de retroacció (0,1 punts) ja 
que l’última variable no té una relació directa amb la primera (0,10 
punts). 

 2. Responeu a les qüestions següents: 

 a) Esmenteu dues fonts d’emissió antròpiques dels òxids de sofre a l’atmosfera i dues més 
dels òxids de nitrogen. [0,5 punts] 

  
Òxids de sofre Òxids de nitrogen 

• Combustió de carbons i petroli: 
automòbils, calderes de 
calefacció, centrals tèrmiques i 
altres instal·lacions industrials. 

• Indústria química. 

• Incineració d’escombraries. 

• Combustió de temperatura 
elevada (superior als 1000ºC): 
motors de combustió interna, 
especialment els dièsel. 

• Centrals termoelèctriques. 

 0,125 per cada resposta correcta. 

 b) Els efectes de la contaminació atmosfèrica es poden donar a escala local i a escala global. 
Esmenteu i descriviu breument un efecte de cada tipus (diferent de l’ esmentat en les preguntes 
anteriors).  [0,5 punts] 

  
Escala local  

Efecte  Descripció  

Boirum 
fotoquímic 

Aquest fenomen es forma sobretot a les grans 
ciutats, quan els hidrocarburs, els òxids de nitrogen i 
l’oxigen reaccionen per l’acció ultraviolada del Sol. 
Els productes d’aquesta reacció són substàncies 
oxidants com l’ozó o els PAN. 

Contaminació 
acústica 

El soroll és un so excessiu que pot provocar efectes 
fisiològics o psicològics no desitjats. 

Contaminació 
lumínica 

Consisteix en l’emissió d’un flux lluminós de fonts 
artificials i nocturnes en intensitats, direccions o 
rangs espectrals innecessaris per a la realització de 

diferents activitats previstes. 
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Escala global  

Efecte  Descripció  

L ’increment 
de l’efecte 
hivernacle 

L’emissió a l’atmosfera de gasos d’efecte hivernacle 
com el CO2, NH3, fa que la radiació infraroja del Sol 
quedi retinguda a la troposfera i provoqui un augment 
de la temperatura que pot donar com a conseqüència 
un canvi climàtic. 

Afebliment 
de la capa 
d’ozó. 

L’emissió pels humans de compostos com els CFC, 
que alliberen clor el qual intervé en la destrucció de 
l’ozó estratosfèric. 

  

Si l'efecte local que indiquen és "pluja àcida", és incorrecte ja que a 
l'enunciat explicita "diferent de l' esmentat en preguntes anteriors") a 
no ser que s'hagin equivocat a la pregunta 4.1.a i no l'hagin 
esmentada fins el moment. 

  

0,125 per cada efecte i 0,125 per cada descripció 

  
 


