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3 Compostos orgànics 
 
 

3.1 Introducció 
 
 
La química orgànica és la branca de la química que estudia l’estructura, propietats i 
reaccions dels compostos que contenen carboni. 
 
Els compostos que contenen carboni s’anomenen orgànics perquè constitueixen molts 
dels productes dels quals estan formats els organismes vius, tot i que actualment n’hi 
ha d’origen sintètic. 
 
Segons algunes teories fa mil milions d’anys que la majoria dels àtoms de carboni de 
la terra estaven com a gas metà. Aquest compost orgànic simple, junt amb aigua, 
amoníac i hidrogen, eren els principals compostos de l’atmosfera primitiva. Quan les 
descarregues elèctriques i altres formes de radiació d’alta energia passen a través 
d’aquest tipus d’atmosferes, molts d’aquests compostos simples es fragmenten en 
porcions altament reactives, que es combinen formant compostos més complexes com 
per exemple: aminoàcids, formaldehid, cianurs d’hidrogen, etc. 
 
No només els organismes vius es van originar a partir de components orgànics sinó 
que la vida també prové d’aquests compostos. 
 
D’altra banda, els compostos químics orgànics són també l’origen d’alguns dels 
problemes més greus que tenim actualment. Aquests productes afecten 
substancialment l’ambient, de manera que s’han observat greus conseqüències. 
Alguns passos s’estan fent per tal d’aturar-ho, com per exemple la prohibició d’usar 
determinats insecticides, utilitzats durant molts anys. També s’han prohibit els 
propel·lents d’aerosols ( clorofluoroalcans, coneguts com a freons) donat que 
destrueixen la capa d’ozó [9]. 
 
 

3.2 Descripció dels compostos orgànics que s’analitzen en l’estudi 
 
 
3.2.1 Xilè [3,10] 
 
 

a) Què és el xilè? 
 
El xilè és el nom dels dimetilbenzens. Segons la posició que tinguin els grups 
metils en l’anell benzènic ( 1,2;1,3; i 1,4-dimetilbenze), es pot definir el xilè en 
“orto-, meta- i para-xilè”. Es troben en forma de líquid incolor, inflamable i d’olor 
semblant a la del toluè. 

 
 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència del xilè 
 
El xilè es troba en els gasos de coc, obtinguts de la destil·lació de la fusta i és 
un dels nombrosos productes que s’obtenen per refinament del petroli. 
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En conseqüència, la presència de xilè en aigües té origen antropogènic, molt 
probablement de tipus industrial. 
 
 

c) Usos del xilè 
 
Els xilens són bons dissolvents i s’utilitzen com a tals. A més a més formen part 
de moltes formacions de combustibles de gasolina on es destaquen pel seu 
elevat índex d’octà. També es poden utilitzar per fer plastificants amb ftalats i 
fibra de polièster. 
 
En la química orgànica són importants productors de partida en l’obtenció dels 
àcids ftàlics que es sintetitzen per oxidació catalítica. 

 
 

d) Afectació del xilè, a les persones 
 

Fort irritant pels ulls, la pell i les membranes mucoses. Una sobreexposició 
aguda de xilè pot causar trastorns renals, indicis d’alteració en la funció del 
fetge, confusió temporal, pèrdues de memòria, congestió, edema pulmonar i 
hemorràgia focal alveolar. 

  
 
3.2.2 Toluè [3,11] 
 
 

a) Què és el toluè? 
 
El toluè, o metilbenzè, és la matèria primera a partir de la qual s’obtenen 
derivats del benzè. És un líquid amb una olor semblant a la dels dissolvents de 
pintura. És miscible a la majoria de dissolvents orgànics apolars, i gairebé 
immiscible en aigua. 

 
 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència del toluè 
 
Existeix de forma natural en l’arbre tolú i és un dels components del fum de 
cigarros. S’obté a partir de combustibles fòssils, produint-se principalment en 
els processats de les fraccions obtingudes per refinament del petroli (gasolina o 
altres combustibles) i en l’obtenció del coc a partir del carbó. 
 
En conseqüència, la presència de toluè en aigües té origen antropogènic. 
 
 

c) Usos del toluè 
 
El toluè s’addiciona als combustibles per tal de millorar l’octanatge i serveix 
com a dissolvent per pintures, revestiments, cautxú, resines, diluïen en laques i 
adhesius. 
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e) Afectació del toluè, a les persones 
 
Per inhalació o el contacte amb el toluè es pot produir irritació o cremades als 
ulls i a la pell; també poden afectar; l’aparell respiratori, sistema cardiovascular, 
sistema gastrointestinal i sistema neurològic. 

 
 
3.2.3 Cineol [3] 
 
 

a) Què és el cineol? 
 
Compost orgànic, de la família dels èters cíclics monoterpenoides. En 
condicions normals es troba com a líquid incolor. També es coneix com: 
eucaliptol, òxid de 1,8-cineol, el 1,8-cineol, limonè, cajeputol, entre altres noms. 
 

 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència del cineol 
 
El cineol prové de l’oli essencial d’algunes espècies d’eucaliptus i és un dels 
components del fullatge d’algunes plantes aromàtiques: lleure de càmfora, 
arbre de te, artemisa, alfàbrega, absenta o el romaní, així com de productes 
genèrics com per exemple la càmfora. S’obté fent la destil·lació fraccionada de 
l’oli d’Eucaliptus. 
 
En conseqüència, la presència de cineol en aigües té origen natural. 
 
 

c) Usos del cineol 
 
A dosis molt baixes, s’utilitza molt en medicina i com aroma, pot arribar a ser 
tòxic si s’ingereix en dosis massa altes. El cienol en forma de supositori, 
s’utilitza pel tractament d’algunes malalties respiratòries. 
 
També s’utilitza en fragàncies, cosmètics i com insecticida i repel·lent 
d’insectes. 
 
 

d) Afectació del cineol, a les persones  
 
Si es pren el cineol en dosis extremadament elevades pot ser perillós per 
contacte amb la pell, ingestió o inhalació. Pot tenir efectes aguts per a la salut 
en el comportament, el tracta respiratori i el sistema nerviós. 

  
 
3.2.4 Cresol [3] 
 
 

a) Què és el cresol? 
 
Els cresols són un grup de compostos orgànics produïts en les manufactures 
derivades del petroli, el carbó o altres combustibles. A més, es presenten de 
manera natural en el medi ambient. De forma pura són sòlids incolors, però 
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també poden ser líquids. Hi ha tres isòmers del cresol: l’orto-, meta- i el para-
cresol, de manera que l’anell benzènic posseeix un radical metil i un radical 
hidroxil col·locats en les respectives posicions: 1,2-;1,3- i 1,4-.  

 
 Observar taula 1 
 

 
b) Procedència del cresol 

 
El cresol es troba en molts aliments cuinats i en el fum de la fusta i el tabac. En 
el medi ambient es troben de forma natural, produint-se per degradació de la 
matèria orgànica. 
 
 

c) Usos del cresol 
 
El cresol s’utilitza per dissoldre altres productes químics, com desinfectants i 
desodorants i en la manufactura de plaguicides. L’orto-cresol s’utilitza com a 
dissolvents, desinfectants i productes químics. El meta-cresol s’utilitza per a 
produir certs herbicides i el para-cresol s’utilitza, en gran mesura, en la 
formació dels antioxidants, en la fragàncies i en les indústries que obtenen o bé 
usen de tinys. 
 
Per tant a concentracions normals es pot considerar indicador d’origen natural i 
en concentracions anormals acostuma a ser de tipus antropològic. 
 
 

d) Afectació del cresol, a les persones 
 
Irritants de les vies respiratòries que dóna símptomes com la sequedat, la 
constricció nasal i gola, a més de ser forts irritants cutanis. En els humans, per 
contacte perllongat, produeixen alteracions a la sang, el fetge, els ronyons i el 
sistema nerviós central. S’ha constatat que poden actuar com a promotors 
tumorals. 

 
 
3.2.5 Triclosan [3] 
 
 

a) Què és el triclosan? 
 
El Triclosan (2,4,4-tricloro-2-hidroxifenil èter) és un compost aromàtic clorat. Els 
seus grups funcionals inclouen fenols i èters. És d’origen sintètic d’ampli 
espectre antimicrobià. 
 

 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència del ticlosan 
 
El triclosan es troba en xiclets, pasta de dents,etc. Va ser inventat per Ciba fa 
més de 40 anys i s’ha demostrat una i altra vegada que és un ingredient segur, 
fiable d’alta qualitat, sense efectes secundaris en els consumidors. 
 
En conseqüència, la presència de triclosan en aigües té origen antropogènic. 
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c) Usos del triclosan 
 

El Triclosan és un ingredient antimicrobià actiu contingut en una varietat de 
productes ens els quals actua per disminuir o aturar el creixement de bacteris, 
fongs i floridura. També és un component de sabons antimicrobians per mans, 
en xiclets i en pastes de dents. 
 
Es pot fer servir en equips comercials i industrials, incorporant-lo en cintes 
transportadores, mànegues, bótes, etc. També s’utilitza en molts productes 
incloent adhesius, teles, plàstics, polietilè, poliuretà, emulsions de cera per als 
terres, productes de teixits, compostos per escalfar, goma, i una àmplia varietat 
d’altres productes. 
 
 

f) Afectació del triclosan, a les persones 
 
El triclosan a concentracions elevades provoca efectes endocrins, té un 
desenvolupament i toxicitat reproductiva, toxicitat crònica i carcinogenicitat. 

 
 
3.2.6 Carbamazepina [3] 
 
 

a) Què és el Carbamazepina? 
 
La carbamazepina és un fàrmac antiepilèptic i tranquil·litzant que es fa servir 
principalment pel tractament de l’epilèpsia i de trastorns bipolars. 

 
 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència carbamazepina 
 
La carbamazepina va ser descoberta pel químic Walter perquè va sintetitzar la 
droga abans de que els seus efectes antiepilèptics fossin descoberts. 
 
En conseqüència, la presència de la carbamazepina en aigües té origen 
antropogènic. 
 
 

c) Usos de la carbamazepina 
 
Com s’ha dit anteriorment la carbamazepina és un medicament utilitzat com 
antiepilèptic i de trastorns bipolars. Però també es pot utilitzar en casos 
d’esquizofrènia, de neuràlgia del trigemin i desordres psiquiàtrics, com la mania 
depressiva i la conducta agressiva que es produeix en la demència senil. 
 
 

d) Problemàtica del carbamazepina 
 
Els efectes secundaris mes freqüents particularment en la fase inicial de 
tractament són: marejos, somnolència, malestar estomacal, vòmits, debilitació 
de la coordinació motora i pèrdua de cèl·lules de sang i de plaquetes. Altres 
efectes sobre el sistema nerviós central inclouen visió borrosa, confusió, 
cefalees, fatiga i al·lucinacions visuals. 
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3.2.7 Galaxolide [3,12] 
 
 

a) Què és el galaxolide? 
 
El galoxolide, d’origen sintètic és 1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-
hexametilciclopenta-gamma-2-benzopirano. És un material viscós. 
 

 Observar taula 1 
 
 

b) Procedència del galaxolide 
 

El galaxolide s’obté per síntesi del iso-amileno i l’-metilestirè, seguit de les 
reaccions de Friedel Artesania amb diòxid de propilè i de la reacció del 
producte generat, amb paraformaldehid. Aquesta síntesi és altament 
automatitzada i les reaccions tan es produeixen de forma continua com 
discontinua, en un sistema tancat. 
 
En conseqüència, la presència del galaxolide en aigües té origen antropogènic. 
 
 

c) Usos del galaxolide 
 
S’utilitza com a ingredient en la fórmula de la fragància de locions, els sabons i 
els detergents. 
 
 

g) Afectació de la galaxolide, a les persones 
 
S’han fet estudis amb rates i altres animals i s’ha observat que no és gens 
perillós per les persones. 
 

 
3.2.8  2-metilnaftalina [3] 
 
 

a) Què és la 2-metilnaftalina? 
 
La 2-metilnaftalina és un hidrocarbur aromàtic policíclic que consisteix en dos 
anells aromàtics fusionats, amb un grup metil unit en un dels dos anells. 
 
Observar taula 1 
 
 

b) Procedència de la 2-metilnaftalina 
 
D’origen sintètic, la 2-metilnfatalina és un component natural del cru de petroli i 
del carbó. Es troba en els pirolitzats i en els productes de combustió com ara el 
cigarret i el fum de fusta, o bé en les emissions dels motors de combustió, 
l’asfalt, els residus de quitrà d’hulla i olis usats. 
 
En conseqüència, la presència de la 2-metilnaftalina en aigües té origen 
antropològic. 
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c) Usos del 2-metilnaftalina 

 
El 2-metilnaftalina s’utilitza en detergents i agents humectants tèxtils. També 
s’utilitza per la fabricació de la vitamina K i l’insecticida carbaril. 
 
 

h) Afectació de la 2-metilnaftalina, a les persones 
 
La 2-metilnaftalina encara no se sap quins problemes pot ocasionar. 
 

 
3.2.9  Càmfora [3] 
 
 

a) Què és la càmfora? 
 
La càmfora és una substància semi sòlida cristal·lina i cerosa amb un fort i 
penetrant olor acre. És un terpenoide d’origen natural. 
 
Observar taula 1 
 
 

b) Procedència de la càmfora 
 
De forma natural, prové de la fusta de lleure, un gran arbre de fulla perenne. 
També es pot trobar en altres arbres relacionat amb el lleure. També pot tenir 
origen sintètic donat que es pot obtenir de forma sintètica de l’oli de trementina. 
 
En conseqüència, la presència de la càmfora en aigües tan pot tenir origen 
antropogènic com natural. 
 

c) Usos del càmfora 
 
Tradicionalment s’utilitza per la seva olor com ingredient en la cuina i en 
medicaments. Les aplicacions modernes l’inclouen com a plastificant per 
nitrocel·lulosa. També es pot fer servir com a repel·lent d’insectes. 
 
 

i) Afectació de la càmfora, a les persones 
 
En gran quantitats, és verinós quan s’ingereix i pot causar confusió i irritabilitat. 
  

  
3.2.10 Tetralina [3] 
 
 

a) Què és la tetralina? 
 
Hidrocarbur aromàtic constituït per un grup naftalènic, en el que un dels anells 
està saturat. És un líquid incolor, d’olor penetrant i característica, miscible amb 
solvents orgànics i immiscible en aigua. 
 
Observar taula 1 
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b) Procedència de la tetralina 

 
La tetralina no només és generada per fabricació sintètica sinó que també es 
genera a partir de materials fòssils i es forma en els organismes naturals. 
Mentre que l’exposició ocupacional està dominada per tetralines sintètiques, 
qualsevol altra exposició està determinada per les tres fonts: antropogèniques, 
fòssils i natural. 
 
 

c) Usos del tetralina 
 
S’utilitza coma combustibles per a estufes i per a reactors, també s’utilitzen 
com a matèria primera en la síntesi de polímers funcionals, per la preparació de 
colorants, plastificants  i insecticides. Un ús diferent és com a fluid per transferir 
calor, additius de combustibles, lubricants, productes químics de flotació de 
mineral i petroli. 
 
 

j) Afectació de la tetralina, a les persones 
 
Aquest component pot portar problemes a les vies respiratòries, mal de cap, 
nàusees, vòmits, irritació a la pell i a altes concentracions pot produir depressió 
del sistema nerviós central. 
 
 

Compost orgànic Origen Formula 

Xilè 
Xileno 
Xylene 

Antropogènic 

 
Tolué 
Tolueno 
Toluene 

Antropogènic 

 
Cineol 
Cineol 
Cineole 

Natural 

 
Cresol 
Cresol 
Cresol 

Antropogènic 
o natural 

 
Triclosan 
Triclosán 
Triclosan 

Antropogènic 

 
Carbamazepina 
Carbamazepina 
Carbamazepene 

Antropogènic 
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Galoxolide 
Galoxolida 
Galoxolide 

Antropogènic 

 
2-metilnaftalina 
2-metilnaftalina 
2-methylnaphtalene 

Antropogènic 

 
Càmfora 
Alcanfor 
Alcanfor 

Antropogènic 
o natural 

 
Tetralina 
Tetralin 
Tetralin 

Antropogènic 

 

Taula 1: Estructura dels compostos orgànics estudiats en els extractes de les mostres d’aigua de la Depuradora d’aigües de 
Manresa [13]. 
 
 

3.3  Problemàtica dels compostos orgànics a l’aigua 
 
 
La presència de contaminants orgànics en el medi aquàtic, especialment els 
compostos tòxics i persistents, plantegen un greu problema de contaminació global, 
degut a la gran quantitat i diversitat de compostos que es generen i s’alliberen al medi 
ambient. Això es deu al desenvolupament industrial i els canvis que s’han produït en 
l’estil de vida de la societat. 
 
Molts compostos orgànics poden trobar-se en les aigües en concentracions molt 
baixes, causant efectes negatius sobre el medi ambient. En ocasions, aquests 
microcontaminants no es poden eliminar en els tractaments que es realitzen en les 
estacions depuradores d’aigües residuals. 
 
Aquests compostos s’introdueixen al cicle de l’aigua a través de fonts disperses com 
l’aplicació de plaguicides en l’agricultura, o bé  el control d’insecticides i males herbes 
o també degut a abocaments puntuals i accidentals d’aigües residuals industrials així 
com en aigües urbanes insuficientment tractades. Aquests tipus de contaminants es 
caracteritzen per ser compostos amb efectes carcinogènics, i degut a la seva 
estabilitat química, poden produir efectes perjudicials sobre el medi a curt i llarg 
termini. 
 
No és senzill establir una legislació en aquest camp degut a les característiques 
pròpies dels contaminants orgànics i la complicació que suposa en molts casos la seva 
identificació i quantificació. 
 
Molts dels compostos estudiats actualment es mostren a la Política d’Aigües de la Unió 
Europea i s’inclouen a la directiva 2000/60/CE. Més tard es va establir una nova llista 
de substàncies prioritàries en l’àmbit de la política d’aigües Directiva Nº 2455/2001/CE 
[14]. 
 
 


