
RESUM 
 

El material particulat atmosfèric té un gran impacte en el clima, en 
la química atmosfèrica, a la biosfera i en salut humana. És un sistema 
complex a causa de la gran quantitat d'espècies i la seua contínua 
evolució. Aquesta tesi aprofundeix en el coneixement de la composició i 
propietats de la seua fracció orgànica i els contaminants que el generen al 
degradar-se en la troposfera. Per això, s'han desenvolupat diverses 
metodologies d'anàlisi, s'han estudiat diferents processos de degradació 
atmosfèrica utilitzant càmeres de simulació atmosfèrica d'alt volum 
(EUPHORE) i s'han realitzat diferents campanyes de mostreig ambiental. 

En primer lloc, s'han estudiat els hidrocarburs aromàtics 
policíclics, importants components del material particulat primari. S'ha 
posat a punt un mètode que permet la seua determinació, quantificant els 
seus nivells atmosfèrics amb mostrejos en diferents localitzacions. A més, 
s'ha caracteritzat la seua presència a les emissions de motors dièsel 
lleugers, observant diferències significatives segons la naturalesa del 
combustible i segons els règims operatius dels motors. 

 En segon lloc, s'ha desenvolupat una nova metodologia per a la 
determinació de compostos multi-oxigenats, aplicant-se amb èxit en la 
caracterització del material particulat secundari procedent de 
contaminants biogènics (isoprè i monoterpens), identificant nous 
productes. Aquest mètode també ha estat utilitzat per determinar 
empíricament els errors que comenten els sistemes de monitorització del 
material particulat atmosfèric. Els resultats indiquen l'existència d'una 
sub-estimació a la concentració màssica i han proporcionat informació 
sobre les espècies implicades. Finalment, s'han establert variacions 
estacionals dels compostos multi-oxigenats majoritaris i connexions amb 
els diferents orígens i focus de la contaminació. 

 En tercer lloc, s'ha interpretat en profunditat l'efecte de les 
condicions oxidants en les reaccions de foto-oxidació dels compostos 
aromàtics, basant-se en les dades obtingudes sobre la composició química 
i les propietats físiques del material particulat produït. En el cas del toluè, 
s'ha aportat informació sobre la formació de material particulat a baixos 
nivells de NOx, millorant la caracterització dels compostos multi-
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oxigenats als quals dóna lloc. En el cas del benzè, s'ha contribuït en el 
desenvolupament del mecanisme de degradació atmosfèrica del benzè. La 
determinació dels rendiments, densitats, etc, i la identificació de diversos 
nous productes han permès proposar els compostos clau que actuen com a 
precursors de material particulat. L'estudi multi-generacional realitzat 
amb els seus principals productes de degradació (fenol i catecol) ha 
confirmat aquests resultats i ha establert que la formació de partícules és 
funció de la importància relativa de dos canals de reacció controlats per la 
concentració de NOx. 

 En quart i últim lloc, s'ha desenvolupat una metodologia per a 
l'anàlisi de plaguicides en mostres atmosfèriques i permet l'anàlisi dels 
plaguicides de diferents famílies, més comunament emprades en la Conca 
Mediterrània. La metodologia s'ha validat amb assajos a la càmera de 
simulació i mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals. En tractar-se de 
compostos semi-volàtils s'han observat tant en la fase gasosa com al 
material particulat d'origen primari. Finalment, s'ha estudiat la contribució 
dels productes de degradació dels plaguicides. Els experiments 
fotoquímics han posat de manifest que la degradació dels plaguicides 
condueix a un elevat rendiment en la formació de material secundari. La 
determinació de la composició química de la fracció orgànica ha 
demostrat que els plaguicides són una font rellevant de compostos multi-
oxigenats i ha possibilitat realitzar propostes sobre les seues rutes de 
degradació a la troposfera. 

En conclusió, els estudis realitzats en aquesta tesi han permès 
millorar en la descripció de les propietats físiques i la composició química 
del material particulat orgànic atmosfèric, identificant voltant de 325 
espècies de diferents famílies químiques. La qualitat de les dades 
obtingudes permet avançar el coneixement dels processos químics 
implicats en la reactivitat atmosfèrica de diversos destacats contaminants 
i incideix en la necessitat d'una revisió dels programes de monitorització 
de la contaminació per garantir la qualitat de l'aire. 
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