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PROVA PRÀCTICA 2 

 
Els efectes de la pluja àcida 

 

 
La pluja àcida és un fenomen molt perjudicial per als éssers vius. Entre els gasos implicats, 
hi ha el diòxid de sofre (SO2), que es produeix en les combustions, a altes temperatures, de 
combustibles fòssils de baixa qualitat (carbó i petroli).  
La pluja àcida produeix efectes en els organismes vius a llarg termini. En les persones, 
n’afecta la respiració i pot provocar episodis de tos i asfíxia. La vegetació exposada 
directament a la pluja àcida sofreix no només les conseqüències de l’empobriment del sòl 
(n’incrementa l’acidesa), sinó també un dany directe que pot arribar a cremar fulles, llavors i 
fruits. L’augment de l’acidesa de l’aigua de rius i llacs causa danys en la vida aquàtica, tant 
piscícola com vegetal.  
 

Us proposem que dissenyeu un experiment de laboratori per a demostrar els 
efectes de la pluja àcida sobre els vegetals i veure com afecta la presència de 
SO2 en el procés de germinació de les llavors. 

 

 
Teniu el material següent:  
 

● Bisulfit sòdic (Na2S2O5)* 
● Aigua destil·lada 
● Recipients hermètics de plàstic  
● Llavors de soja 

● Provetes de 50 ml  
● Vasos de precipitats de 100ml  
● Plaques de Petri 
● Cotó 

 

* El bisulfit sòdic (Na2S2O5), dissolt en aigua, produeix SO2, segons la reacció 
següent:       H2O + Na2S2O5 → 2SO2 (g) + 2 (OH)- + 2Na+ 

* S’han preparat tres solucions de bisulfit sòdic: 
Solució 1: 0,01 g/L  
Solució 2: 0,5 g/L  
Solució 3: 1 g/L  

  



  
Disseny de l’experiment i muntatge 
 
1. Feu una planificació del treball tenint en compte les etapes diferents: 

 

● Plantejament del problema: què volem saber o comprovar? 
● Quines hipòtesis plantegem? Quins resultats esperem obtenir? 
● Quina és la variable dependent? 

● Quines condicions o variables han de ser constants perquè els resultats de 
l’experiència siguin deguts «només» a les diferents concentracions de SO2? 

 
2. Preparació i «simulació» de l’experiment: 
 

● Feu el muntatge de l’experiment. 
● Dibuixeu aquí un esquema del muntatge. 

 

  

 
3. Seguiment de l’experiment: 
 

● Quines observacions s’haurien de fer? Amb quina periodicitat?  
● Es podrien quantificar els resultats? Com? Prepareu i dibuixeu aquí una taula que 

serveixi per a anotar els resultats. 
 

 
4. Conclusions: 
 

● Imagineu que els resultats obtinguts no s’ajusten als que havíeu previst; per exemple, 
cap planta germina. Podeu donar algunes pistes sobre què caldria modificar, ajustar, 
tenir en compte per a planificar novament l’experiment? 

 

 


