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Chemistry - our life, our future

Quin títol més suggerent! Bé, això només és el principi. Fa poc mesos, la 63a
Assemblea General de les Nacions Unides va adoptar una resolució proclamant
l’any 2011 com l’ Any Internacional de la Química. La UNESCO i la IUPAC han
estat les institucions designades per dur a terme aquesta promoció. Entre d’altres
efemèrides, el 2011 coincideix amb el 100 aniversari de la concessió del Premi
Nobel en Química a Madam Maria Sklodowska Curie.

Coneguda la resolució, el President de la IUPAC, Jung-II Jin, va afirmar: "Esperam
augmentar l'apreciació pública i la comprensió de la Química, augmentar l'interès
dels joves per la Ciència i generar entusiasme per un futur de creativitat relacionat
amb la Química" i el Director General de la UNESCO, Koïchiro Matsuura, va incidir
a donar “la benvinguda a l’oportunitat de gaudir amb la Química, una de les ciències
fonamentals”.

La primera iniciativa ha estat crear una pàgina web (http://www.chemistry2011.org)
on s’aniran anunciant globalment les activitats a dur a terme. En aquesta pàgina
s’indica: “La Química és fonamental per a la comprensió del món i del cosmos. A
més, les transformacions moleculars són bàsiques per a la producció de menjar,
medecines, combustibles i incomptables productes manufacturats i extracció de
productes naturals. Durant aquest any, el món celebrarà l’art i ciència de la Química
i les seves contribucions essencials per al coneixement, protecció mediambiental
i desenvolupament econòmic”.

Les expectatives són molt bones. Ara bé, si aquesta organització global és molt
important, també ho és la local. Per aquest motiu, el nostre col·lectiu ha d’entendre
que tenim una excel·lent oportunitat de reclamar per a la Química el lloc que li
pertoca. És necessari planificar activitats estimulants, dinàmiques i captivadores
i l’Associació de Químics no escatimarà esforços en aquest sentit. Per tal motiu,
m’agradaria comptar amb tots vosaltres, amb totes les vostres idees per poder
arribar al 2012 amb la sensació d’haver fet una bona feina.

Juan Frau
President Associació de Químics
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Entrevista a Maite Oms
Gerent GEMAX Estudios Ambientales, i Professora Associada del Departament de Química de la UIB.

Som més de tres cents els col·legiats i col·legiades que treballam en
l’àmbit professional de la Química, des de la docència fins a la indústria,
com a funcionaris i com a professionals lliberals, però tots tenim present
un dels reptes actuals de la societat, el desenvolupament sostenible.
La conservació del medi ambient és actualment una prioritat en tots
el projectes en què treballem, però hi ha companyes que d'aquesta
necessitat compartida n'han fet una professió. Aquest és el cas de Maite
Oms, una companya que actualment dirigeix una consultoria
mediambiental,  amb una brillant trajectòria professional que ens
convida a voler fer-li una entrevista per donar a conèixer la seva
personalitat vital i les seves reflexions sobre temes actuals de conservació
del medi ambient. Vàrem contactar amb ella i va accedir a respondre
a unes preguntes, sempre amb la simpatia que la caracteritza.

Vostè va formar-se a la Universitat de les Illes Balears, on va llicenciar-
se en Ciències Químiques l’any 1986, quins records té d’aquella època?
L'època d’estudiant és d’una  gran evolució formativa i personal.
Arribes a la universitat amb 18 anys, acabat de sortir de l'institut i
amb una mentalitat encara una mica d’adolescent. Hi havia un ambient
de marxa i de fer noves relacions molt especial. Al llarg de la carrera
això va canviant i vas essent conscient que allà estàs preparant el teu
futur. A més d’aprendre vas madurant també com a persona.

Després de la llicenciatura va continuar la seva formació investigadora
a la UIB, i va llegir la tesi doctoral l’any 1991. Quines són les seves
vivències?
Ha estat una de les millors èpoques de la meva vida. Vaig tenir la gran
sort de poder incorporar-me al grup d’investigació en Química Analítica
amb el Dr. Víctor Cerdà. Treballar amb ell era una experiència
encoratjadora. Té una gran iniciativa i capacitat d'atrevir-se amb temes
i tècniques innovadores i està integrat en altres equips d'investigació
d'arreu del món. A més a més “dóna joc” i contagia el seu entusiasme.
Sempre ha tingut bons col·laboradors i en el grup hi havia bon ambient
i molt bona comunicació. Tots els companys i amics d’aquella època
són ara destacats professionals en els seus camps de feina. Utilitzàvem
tècniques punteres en el camp del Medi Ambient, i vaig adquirir una
formació fonamental per a  la meva trajectòria professional.

Durant la seva formació com a investigadora va fer una estada a
Holanda. Com va valorar la seva preparació universitària en aquesta
estada a l’estranger?
Quan vaig anar al Centre Nacional de Recerca de Petten, a Holanda,
hi anava amb molta il·lusió i també molta por de no estar a l’alçada
de la resta de l’equip. És un centre molt prestigiós,  el Grup de recerca
del Dr. Slanina era un referent a nivell mundial en contaminació
atmosfèrica i a més a Espanya estàvem molt endarrerits en aquest
tema. Tot això imposa bastant. Però vaig descobrir que la meva formació
estava com a mínim al mateix nivell que la seva i que no quedava gens
enrere, treballava de forma autònoma i em van proposar quedar-hi
amb un contracte. Després de gairebé un any treballant amb
contaminants inorgànics i en diverses publicacions, vaig anar a Alemanya
per ampliar la meva formació en pesticides i contaminants orgànics.
Vaig integrar-me al grup de feina del Dr. Klockow sense cap mena de
problema i sense cap sentiment d’inferioritat.

Després d’aquesta etapa de formació, quina va ser la seva primera
feina com a química?
Quan vaig acabar la llicenciatura i abans de fer el doctorat vaig exercir
de professora de secundària. La docència m’agradava i encara m’agrada
però quan va sortir  l’oportunitat de fer recerca no m’ho vaig pensar.
Des de tercer de carrera col·laborava amb el grup de Química Analítica
i m’encantava la recerca. Per altra banda, les beques de la Fundació
Muntaner i del Ministeri varen ser fonamentals perquè a part de la
satisfacció que aporta la recerca, també són necessaris els doblers per
viure. Després del doctorat vaig fer feina a la UIB com a investigadora
 durant tres anys, i va ser llavors quan vaig entrar a l’empresa privada,
a Tirme, empresa de tractament de residus urbans de Mallorca, com
a responsable del departament de Medi Ambient i Química.

La gestió dels residus urbans a Mallorca es fa majoritàriament  amb el
procés de la incineració. Vostè va desenvolupar durant  molt d’anys el
càrrec com a Cap del departament de Medi Ambient i de Qualitat a
l’empresa TIRME, responsable del tractament dels residus urbans de
Mallorca. Segur que ha viscut el debat per l’emanació de dioxines per
part de grups contraris a aquestes instal·lacions. Quina és la seva opinió
sobre aquesta oposició ecologista?
En conjunt molt positiva. El debat i el seguiment, especialment sobre
un tema polèmic com aquest, ens obligava a tots a fer-ho millor, a
conèixer i aplicar les tècniques de control més punteres i a fer un
esforç per ser transparents de cara al ciutadà. Crec que  aquesta
pressió i el debat corresponent varen ajudar que les coses es fessin
bé. De fet, he de dir que trob a faltar una mica més de debat en les
polítiques de residus d'uns anys ençà.

Som molts els que recordam aquella època en què la recollida i
tractament dels residus eren competències municipals, amb solucions
pròpies a cada poble. Actualment hi ha un Pla de gestió per a tota
l’I l la. Quins són actualment els aspectes millorables?
La recollida segueix essent competència municipal mentre que el
tractament és competència del Consell de Mallorca. S’ha avançat molt
des de l’època en què l'única opció era la recollida en massa i l’abocament
incontrolat dels fems. Ara tenim recollida selectiva i tractaments
complementaris com la incineració o el compostatge. Desgraciadament
encara hi ha un percentatge molt elevat de residus que no s’aprofiten
i el reciclatge i el compostatge no estan tenint el rendiment que seria
desitjable.
Queden aspectes encara per millorar, com és la col·laboració ciutadana,
 el tema dels residus d’origen animal, els sanitaris, el tractament
d’equips elèctrics i electrònics, l’aprofitament del residus d’incineració,
tenir un bon inventari de residus industrials, resoldre el problema de
què fer amb els sòls contaminats, etc. Tampoc estan resolts ni la
recollida ni el tractament dels residus perillosos de la llar i acaben
barrejats amb els fems urbà i s’envien a la incineradora o a l'abocador.

Hi ha alguna solució per a l’aprofitament de les cendres que genera
la incineració de residus urbans?
Les cendres actualment es cimenten i es duen a l'abocador. El Pla
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interessada podria construir una central nuclear després d’obtenir
el permisos necessaris. Però la realitat és més complexa. Són
projectes que requereixen una inversió econòmica
extraordinàriament elevada i estabilitat a llarg termini per poder
amortitzar-la. A les empreses que podrien estar-hi interessades no
els preocupa la inversió sinó la falta de compromís a nivell estatal
i social pel que fa a l'estabilitat de l’energia nuclear. N'hi ha
antecedents: als anys 80 es va decidir la moratòria  i es va haver
de compensar als empresaris que ja havien fet inversions i amb
obres en marxa, i per això va incloure’s en el rebut de la llum de
tots els espanyols un cànon durant 25 anys. Aquesta no és la
seguretat que cerca una empresa inversora.
Ara es torna a reobrir el debat impulsat per diverses raons. Per
una banda el canvi climàtic, per altra per motius econòmics i
finalment també per motius estratègics i per  dependència energètica
d’Europa. En la meva opinió el debat és sempre saludable i necessari
perquè en surti la millor opció.

La societat sovint relaciona la paraula química amb contaminació.
Quines accions hem de fer per canviar aquesta falsa percepció?
És cert que la indústria durant anys es va preocupar  només de
millorar la producció sense tenir en compte els aspectes ambientals
i que això li va crear a la Química una reputació a nivell popular
totalment immerescuda com a sinònim d'artificial i perillós. És
important distingir que no és culpa de la Química sinó de l’ús que
l’home fa dels seus coneixements.
La millor manera de canviar aquesta falsa percepció és apropant
la ciència a les persones i mostrant exemples que siguin fàcilment
comprensibles. El clor és el mateix si causa la contaminació d’un
riu per abocaments incontrolats d'una planta paperera, o si s’utilitza
per a la desinfecció. De fet la cloració de les aigües és un dels
avanços més significatius de la salut pública del darrer mil·lenni.
Però tornant a l’abocament incontrolat anterior...Com podem
mesurar la contaminació d’un riu? Amb mètodes d’anàlisi químics.
Com eliminem el clor present a l’aigua residual? Amb mètodes de
depuració físicoquímica de les aigües. Com evitar l’ús de clor en
la fabricació del paper? Amb el desenvolupament de substàncies
blanquejants alternatives més “amigues” del medi ambient.
És important divulgar com la Química ha contribuït a millorar la
nostra forma i estil de vida: fabricant nous medicaments,
desenvolupant nous materials, incrementant la producció agrícola,
detectant i analitzant l’impacte de les activitats humanes, i també
essencial per trobar les solucions que permetin evitar i controlar
aquest impactes.
I també cal explicar que és una disciplina bàsica per comprendre
com funcionen la resta de les ciències: biologia, geologia, medicina,
etc. I tot això amb un llenguatge assequible per a tothom. És un
gran repte.

Sabem que enguany imparteix docència a la UIB, com ha valorat
aquest retorn com a professora a la universitat?
Molt positivament. La integració ha estat fàcil gracies a l’ajut i
l’afecte que he rebut tant dels antics companys com dels nous que
he conegut. La UIB ha canviat molt en els darrers anys i he de dir
que en el bon sentit. S’han millorat les instal·lacions, s’ha
multiplicat l’oferta formativa, s’han incorporat les noves tecnologies,
s’han millorat molt les infraestructures com ara biblioteques,
transport, sanejament, gestió de residus i prevenció de riscs. A
nivell científic, hi ha molt més intercanvi i possibilitat de
col·laboració en projectes internacionals  i a la vegada està molt
lligada a la societat balear per contribuir de forma activa a la seva
millora.
Però a la vegada a la UIB es conserva un cert aire familiar, encara
es manté el contacte directe entre les persones, alumnes i professors.
És possible la coneixença, el diàleg i la interacció entre ells, fent
que les classes i les pràctiques no siguin només un simple intercanvi
d'informació. Ha estat molt enriquidor i també un repte personal
de què he gaudit molt.

Vol afegir qualque cosa més ?
Només volia agrair al Col·legi Oficial la tasca tant important que
fa per donar a conèixer i divulgar la Química en tots els àmbits, i
per contribuir a reforçar i millorar la nostra professió, oferint-nos
suport als químics en tots els aspectes, legals, de formació, i de
possibilitats de feina.

PARLAM  AMB ELS NOSTRES PROFESSIONALS

Director de residus no en preveu cap altra alternativa. Hi ha estudis
que demostren que el seu aprofitament és possible i fins i tot s’han
fet proves ben satisfactòries amb una empresa de desenvolupament
tecnològic per fer maons, i altres peces similars.

Quines campanyes desenvoluparia per ensenyar la ciutadania a reduir
el volum de residus urbans?
Incidir en les conseqüències positives i negatives dels petits actes de
cada dia. El  lema ecologista “ pensa globalment, actua localment”
m’agrada molt, és un missatge fàcil d’entendre. L’èxit del reciclatge
del vidre i el paper en són bons exemples. Són materials fàcilment
identificables, reciclar paper és equivalent a salvar arbres, podem
comprar paper reciclat a qualsevol papereria i tenim un símbol que
l’identifica. Potser s’hauria de fer un programa de televisió, tipus
“reality show”,  amb un grup de famílies voluntàries que es comportassin
com sempre; mentrestant, un monitor aniria prenent nota dels seus
hàbits.  Després educar-los, resoldre els seus dubtes. i veure quines
coses poden reduir i les bones conseqüències pel medi ambient d’aquest
canvi d’hàbits.

Actualment dirigeix una consultoria mediambiental. Com va néixer
aquest projecte personal?
Després d’anys de treballar per a altres i de forma molt intensa em
vaig plantejar la necessitat de donar un canvi a la meva trajectòria.
Tenia un bon sou i un bon equip però això per a mi no era suficient.
M’agrada treballar, sentir que el que faig és bo i útil i a la vegada
tenir la sensació que estic evolucionant i aprenent contínuament.
Necessitava canviar d’aires, però no vaig cercar un altre lloc de feina
sinó que em vaig plantejar ser el meu propi cap. La veritat és que no
vaig fer estudis de mercat ni res del que et diuen els manuals de
l’emprenedor. Simplement creia que hi havia empreses que necessitaven
controlar la seva gestió ambiental i que la majoria no sabia com fer-
ho, ni es podia permetre dedicar personal propi a aquesta tasca. I
sentia que jo podia oferir aquest servei com a empresa externa. Al
llarg dels anys havia après molt no només de les tecnologies per a la
protecció del medi ambient sinó també dels seus aspectes legals,
administratius, formació i informació, gestió de la qualitat, etc. Amb
el suport de la meva família i dels meus amics vaig tirar endavant, i
he de dir que mai m’he penedit d’aquesta decisió.

Estam preparats els químics per fer una gestió del medi ambient? Quins
aspectes formatius ens manquen?
Crec que la Química és una carrera ideal, proporciona una bona formació
científica enfocada a la resolució dels problemes de la societat. Tant
se val si parlam de desenvolupar nous materials o nous processos,
d’aconseguir un aprofitament energètic més eficaç o de prevenir i
controlar la contaminació atmosfèrica.
Gràcies al fet que ara hi ha l’optativa de Química del Medi Ambient
es poden adquirir els coneixements bàsics per tenir una visió global
de la problemàtica ambiental. Però cal tenir en compte que la protecció
i vigilància del medi ambient  és un mon multidisciplinar. Sigui quin
sigui el camp des del qual hom s’hi acosta sempre hi ha mancances,
però això precisament és encoratjador perquè t’obliga a formar-te en
matèries addicionals relacionades amb l’enginyeria, els aspectes legals
i les obligacions ambientals, els sistemes de gestió de la qualitat, la
prevenció i avaluació dels riscos ambientals d’una activitat, el
coneixement dels ecosistemes afectats, etc. Per això són molt útils
els Màsters de Postgrau en gestió ambiental.

El debat sobre el canvi climàtic es present a tots els nivells, i ha obert
altres debats sobre les fonts d’energia respectuoses amb el medi
ambient. Tenen un impacte ambiental els parcs eòlics i les centrals
elèctriques fotovoltaiques?
La generació, transport i utilització de qualsevol tipus d’energia té
impactes en el medi ambient. La magnitud i extensió de l’impacte
depèn del tipus d’energia  i de la tecnologia disponible. Les energies
renovables com l’eòlica i la solar presenten impactes ambientals més
reduïts i que gairebé sempre es poden circumscriure a l’àmbit local i
per tant són més fàcils de prevenir i de controlar.

Enguany més que mai ha ressorgit el debat sobre les centrals nuclears,
els seus promotors les consideren segures i econòmicament rendibles.
Han resolt el tractament dels residus radioactius? Està justificada la
moratòria nuclear a Espanya?
A Espanya, des de l’any 97 amb l’alliberament del mercat elèctric, es
va acabar la moratòria nuclear i avui en dia una empresa que hi estigués
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Durant el segon trimestre del present curs 2008-09, proposàrem
a l’alumnat de l’assignatura de Tècniques experimentals -matèria
optativa de primer curs del batxillerat de Ciències de la Naturalesa
i la Salut- de l’IES Son Rul·lan, la possibilitat de realitzar un petit
estudi sobre la determinació del contingut en vitamina C en algunes
mostres de cítrics i de sucs comercials per tal de presentar una
col·laboració a la revista Quimibal.

La finalitat del treball ha estat, bàsicament, que aquest grup
d’alumnes tengués l’oportunitat d’entendre –des del seu nivell
acadèmic- les distintes passes que segueixen els científics fins a
difondre els resultats de les seves investigacions: plantejament
d’un problema, disseny de la fase experimental, treball en grup,
recull i sistematització dels resultats obtinguts, redacció de les
conclusions i formalització del treball per poder ser publicat.

Tot i que el professor –Miquel Palou- i els alumnes del CAP –Francisca
Casellas, Daniel Salas i Joana Mascaró- han supervisat la tasca
dels alumnes al laboratori i han proposat una forma de coordinació
entre els grups, el treball que es presenta tot seguit és el resultat
de la seva feina i s’ha de valorar no tant pels resultats quantitatius
obtinguts sinó com a exemplificació d’un procés didàctic que
segurament els haurà  procurat una experiència interessant a tots
ells: Nuria Álvarez, Juan Francisco Báez, Adrián Barranco, Eugenia
Manzanares, Raúl Nieto, Avelina Palomino, Celia Peñas, Marina
Pizà, David Robles, Marina Sánchez, Abiu Sempere i Isaac Soler.

INTRODUCCIÓN

Un poco de historia

Desde la época de las cruzadas las dietas carecían de frutas y
verduras por ello, al no tomar alimentos con vitamina C, había
más enfermedades entre la población.  Una de ellas, el escorbuto,
se redujo con la llegada de la patata que es una fuente importante
de vitamina C debido a que en nuestra cultura se consume en
grandes cantidades. Debido a los largos viajes que se hacían, y
a la falta de consumo de frutas y verduras en éstos (la fruta no
se conservaba mucho tiempo sin que fermentase), muchos
tripulantes fallecían a causa de ésta y otras enfermedades
producidas por la falta de este nutriente. Con todo, un estudio
sistemático de la relación entre dieta y escorbuto tuvo que esperar
hasta  1747, cuando Lind, un médico de la Bristish Royal Navy,
llevó a cabo un estudio clínico en pacientes que lo padecían. La
introducción de jugo de limón en la British Navy, en 1800, dió por
resultado una disminución notoria de la incidencia de escorbuto.

¿Qué es la vitamina C?

Es un nutriente esencial y muy importante para los humanos (y
diversos grupos de animales) que es requerido para las reacciones
químicas que produce el metabolismo. En la mayoría de los casos
es sintetizada por casi todos los animales, excepto por el ser
humano.

Su fórmula molecular es C6H8O6
 y químicamente es el ácido L-

ascórbico, sustancia fuertmente reductora que se destruye por
acción del calor y se oxida fácilmente al aire, sobretodo en
presencia de algunos iones metálicos (Cu 2+ , Fe 3+ ).

¿Qué funciones tiene?

Esta vitamina es beneficiosa en cualquier momento, en especial
para los niños, pues sin excepción ayuda a combatir cualquier
enfermedad que nos ataque; es considerada un fuente de defensas.

PRESENTACIÓ DEL TREBALL
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La vitamina C interviene en la formación del colágeno, proteína que
alimenta, refuerza y mantiene unidos los tejidos del cuerpo. Por
eso,es saludable y sobre todo es buena para evitar el escorbuto, una
enfermedad que produce debilitamiento de los dientes, gingivitis y
anemia, habitual en los marinos cuya dieta no contenía fruta fresca
ni hortalizas. También ayuda a prevenir enfermedades del corazón y
el cáncer, pues protege las células del cuerpo contra la oxidación.
Por último, cabe añadir que aumenta la velocidad de curación de las
heridas a causa de que el colágeno actúa como un “pegamento” que
une y mantiene las células de la piel.

¿En qué alimentos abunda?

La vitamina C se encuentra casi exclusivamente en frutas y verduras.
En la tabla  1 se presenta una comparación de su contenido en diversos
alimentos. Los alimentos en los que abunda son: pimientos, tomate,
kiwi, mango, piña, caqui, cítricos (limón, naranja…) y, en menor
medida, en la patata, melón, cerezas...

PARTE EXPERIMENTAL

Material y reactivos utilizados

ALIMENTO
Pimiento
Coliflor

Limones

Naranjas

Espinacas

Tomate

Piña

VIT C
121
60

50

50

39

27

22

ALIMENTO
Patata
Carne de pollo

Melón

Cerezas

Miel

Bacalao

Leche de vaca

VIT C
16
14

13

8

4

1,8

1,5

Tabla 1. Contenido en vitamina C de distintos alimentos
(en mg/100 g de alimento)

· Gradilla y tubos de ensayo
· Cuentagotas
· Vasos de precipitados de 50 mL (2)
· Filtro para tamizar
· Exprimidor manual
· Balanza digital (sensibilidad + 0,1 g)

· Pie de rey (sensibilidad + 0,01 cm)
· Zumos naturales
· Zumos comerciales
· Disolución alcohólica de
1,6- diclorofenolindofenol al 2%

Determinació del contingut en vitamina C
Grup de Tècniques Experimentals de l'IES Son Rul·lan coordinat pel professor Miquel Palou
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Fundamentación teórica

El ácido L-ascórbico (vitamina C) posee una fuerte capacidad reductora, por
lo que puede ser determinado fácilmente debido a su capacidad de reducir
al 2,6-diclorofenolindofenol (azul en medio básico y rojo en medio ácido) a
un compuesto incoloro:

Los resultados obtenidos por los distintos grupos se presentan en la tabla 2.

Parte B
Se procedió de idéntica forma para determinar el contenido en vitamina C
de las muestras de limón. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla
3.

Parte C
Posteriormente, se determinó el contenido en vitamina C en diversas muestras
de zumos comerciales. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla 4.

Bibliografía y webs consultadas
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GRUPO MUESTRA ORIGEN VARIEDAD CALIBRE
(cm)

PESO
(g)

VIT C
(gotas/mL)

1 Naranja
Naranja

Valencia
Mallorca

Zumo
Zumo

7,78
6,10

215,4
123

16
20

2 Naranja
Naranja

Mallorca
Valencia

Navel
Navel

7,25
8,33

193,4
249,7

12
10

3 Naranja Mallorca Hoja 6,30 159,8 11

4 Naranja Mallorca Hoja 6,32 154,8 12

Tabla 2. Contenido en vitamina C de distintas muestras de naranjas
(gotas de 2,6- diclorofenolindofenol/mL de zumo natural diluido al 50%)

GRUPO MUESTRA ORIGEN VARIEDAD CALIBRE
(cm)

PESO
(g)

VIT C
(gotas/mL)

1 Limón Mallorca Verna 6,70 174,9 5

2 Limón Mallorca Verna 6,55 194,1 5

Tabla 3. Contenido en vitamina C de distintas muestras de limones
(gotas de 2,6- diclorofenolindofenol/mL de zumo natural diluido al 50%)

3 Limón Mallorca Verna 7,20 236,5 6
4 Limón Mallorca Verna 5,23 101,4 6

GRUPO MUESTRA MARCA

Tabla 4. Contenido en vitamina C de distintas muestras
de zumos comerciales

(gotas de 2,6- diclorofenolindofenol/mL de zumo comercial diluido al 50%)

FRUTA VIT C
(gotas/mL)

1 Zumo A Piña 8
2 Zumo

Zumo
A
B

Piña
Naranja

10
8

3 Zumo
Zumo
Zumo

A
C
C

Piña
Piña

Naranja

6
7
9

4 Zumo
Zumo

C
C

Piña
Piña

6
7

Con esta pràctica hemos aprendido a determinar el contenido de
vitamina C en diferentes zumos naturales así como en zumos
comerciales.

De la observación de los resultados obtenidos (tablas 2, 3 y 4)
podemos concluir que:

a) el contenido de vitamina C en las naranjas de la variedad que
denominamos “Zumo” es significativamente mayor que en las
variedades “Navel” y “Hoja” independientemente de su procedencia.

b) el peso y el calibre de las muestras de naranja estudiadas no
son determinantes del contenido en vitamina C que poseen.

c) el contenido en vitamina C en las muestras de limón de la
variedad “Verna” analizadas, es sensiblemente menor que el de
las distintas muestras de las variedades de naranja.

d)el peso y el calibre de las muestras de limón estudiadas no son
determinantes del contenido en vitamina C que poseen.

e) el contenido en vitamina C es, en general, mayor en los zumos
naturales que en los comerciales, independientemente de la marca
de éstos y de su contenido.

Conclusiones

Parte A
Por cada uno de los cuatro grupos de
trabajo formados por tres alumnos, se
exprimieron muestras de naranjas de
distinta variedad y procedencia; obtenido
el zumo correspondiente se tamizó con
objeto de eliminar la pulpa. De cada una
de las muestras se tomaron 10 gotas (0,5
mL) y se diluyeron con igual cantidad de
agua destilada. A continuación se añadió
gota a gota disolución alcohólica de 2,6-
 diclorofenolindofenol al 2% (de color
azul) hasta la aparición de un color rosado
permanente propio de la forma oxidada
de la vitamina C en medio ácido.

Ácido L-ascórbico (forma reducida de la vit C)
+

2,6-diclorofenolindofenol (forma oxidada )

Procedimiento

Ácido L-ascórbico (forma oxidada de la vit C)
+

2,6-diclorofenolindofenol (forma reducida)
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El Col·legi i l'Associació, seguint la tradició d’anys anteriors, hem
participat a la Fira de la Ciència 2009 amb el suport de la Direcció
General d’R+D+I de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
del Govern de les Illes Balears. Enguany, com a novetat, la Fira només
ha tingut lloc a Menorca els dies 26, 27 i 28 de març. Pensam que
això suposa una passa enrere i que per als propers anys s’hauria de
mantenir la Fira com a mínim a dues illes, almanco mentre no s’inauguri
el Museu de la Ciència de les Illes Balears.

Les dues activitats que hem desenvolupat, pensam que força atractives,
han estat “Entre tots construïm la taula periòdica”, que pretenia
divulgar la importància dels elements químics en la naturalesa i en
la nostra vida quotidiana, i “La química a casa nostra”, amb la qual
volíem mostrar la importància de les característiques àcid-base de
nombroses substàncies que utilitzam sovint a la nostra vida quotidiana.
La bona acollida dispensada pels assistents ens anima a continuar en
aquest camí els propers anys.

Fira de la Ciència 2009

Desenvolupament del nou conveni del Col·legi
amb la UIB
A partir del conveni de col·laboració que recentment han signat
els representants de les dues entitats ja s’han posat en marxa
dos nous serveis que pensam poden ser d’interès per als nostres
col·legiats:

Utilització de les instal·lacions del Campus Esport
Els col·legiats i col·legiades ja podeu gaudir de les instal·lacions
i prestacions del Campus Esport, amb les mateixes condicions
que la comunitat universitària. Per poder accedir a aquest
tracte preferent heu de comunicar-ho a la Secretaria del
Col·legi personalment o per email a , que enviarà un correu,
autentificant la vostre condició de col·legiat, als serveis de
recepció del Campus Esport, on personalment podreu gestionar
la vostra alta com a soci.

Utilització de la Biblioteca de la UIB
La Universitat de les Illes Balears ha acordat d’oferir als
membres del Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears
(COQIB) la possibilitat d’accedir al màxim nivell de prestacions
que ofereix el Servei de Biblioteca i Documentació. Aquestes
prestacions consisteixen en:

• Informació bibliogràfica.
• Consulta del catàleg automatitzat.
• Lectura en sala en qualsevol de les biblioteques del

campus, així com a les de les seus de Menorca i Eivissa i
Formentera.

• Préstec del fons documental de la UIB i préstec
interbibliotecari.

• Accés a la biblioteca digital.
• Arxiu històric.
• Reprografia.
• Formació d’usuaris.
• Sala d’informació electrònica (SIE)

Podeu trobar una informació més detallada en www.quimibal.org
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XXII Olimpíada de Química a les Illes Balears
El passat 26 de febrer, a la
Universitat de les Illes Balears,
es varen realitzar les proves
corresponents a la fase local de
l’Olimpíada de Química.
Enguany hi han participat 106
alumnes de 33 centres educatius
d’Eivissa, Mallorca i Menorca.
L’examen va tenir lloc a les
diferents seus universitàries al
matí, i posteriorment tots els
part ic ipants,  a lumnes i
professors, varen gaudir d’unes
d e m o s t r a c i o n s  s o b r e
experiments de divulgació
química.

Una vegada més volem
manifestar l’agraïment dels
organitzadors de l’Olimpíada a
totes les empreses i entitats
col·laboradores, sense les quals
no seria possible celebrar
l’Olimpíada. El dia 24 de març
al Centre de Cultura de Sa
Nostra de Palma es varen lliurar
els premis als guanyadors de les
proves d’enguany i un obsequi
a cada participant. L’acte va
ser presidit per la Il·lma. Sra.
Maria Gener, directora general
d’Administració, Ordenació i
Inspecció Educatives de la
Conselleria d’Educació i Cultura
del Govern de les Illes Balears
i per la Dra. Josefa Donoso,
directora del Departament de
Química de la UIB. Hi varen
poder assistir també els
guanyadors d’Eivissa i de
Menorca ,  g ràc ie s  a  l a
col·laboració del Consell
d’Eivissa i de Caixa de Balears
“Sa Nostra”.

Els resultats de la fase local de l’Olimpíada han estat els
següents:

Primer classificat. Alex Cortada Salas. IES Joan Ramis i Ramis
(Maó)
Segons classificats. Daniel Caballero Pérez de l’IES Joan
Ramis i Ramis (Maó) i Marc Rul·lan Sabater de l’IES Ramon
Llull (Palma)
Primer accèssit Mallorca. Melanie Martínez Cignoni. IES
Marratxí (Marratxí)
Segon accèssit Mallorca. Suang Hao Xu Li. IES Ramon Llull
(Palma)
Accèssit Menorca. Guillermo Parra López. IES Josep M.
Quadrado (Ciutadella)
Accèssit Eivissa i Formentera. Elena Collado Wiedemann.
IES Xarc (Santa Eulària del Riu)

Classificació per Centres:
Primer classificat. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Segon classificat. IES Ramon Llull (Palma)
Tercer classificat. IES Marratxí (Marratxí)
Primer accèssit Mallorca. IES Berenguer d’Anoia (Inca)
Segon accèssit Mallorca. IES Sineu (Sineu)
Accèssit Menorca. IES Joan Ramis i Ramis (Maó)
Accèssit Eivissa i Formentera. IES Xarc (Santa Eularia del
Riu)

Enhorabona a tots els premiats!!

XXII Olimpíada Nacional
E n g u a n y  e l s  n o s t r e s
representants varen viatjar
acompanyats per la professora
Brigitte Sintes, de l’IES Joan
Ramis, a Àvila, on entre els
dies 17 i 20 d’abril realitzaren
les proves de la fase nacional,
per  poder  escol l i r  e l s
representants d’Espanya a la
fase internacional que es farà
el mes de juliol a Cambridge
(Regne Unit) i a la fase
iberoamericana el  mes
d’octubre a Cuba. Els resultats
dels nostres representants un
any més han estat molt
satisfactoris: Daniel Caballero
ha obtingut una medalla de
plata i Alex Cortada una de
bronze. Durant les proves
s’aprofita també per dur a
terme una Trobada de
professorat acompanyant que
serveix per debatre temes
d’actualitat relacionats amb
la nostra matèria en l’Educació
Secundària.

V Miniolimpíada de Física i Química

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha convocat, juntament amb l’Associació de
Físics de les Illes Balears, la V Miniolimpíada de Física i Química de les Illes Balears, adreçada
als alumnes de 4t d’ESO que cursen la matèria de Física i Química, amb la col·laboració
dels Departaments de Química i de Física de la Universitat de les Illes Balears, de la Direcció
General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educativa del Govern de les Illes Balears,
del Col·legi Oficial de Químics i el patrocini del Consell de Mallorca.

El dia 21 de maig, de forma simultània, s’han realitzat les proves a la Facultat de Ciències
de la UIB (Mallorca), a Can Salord (Menorca) i a l’Extensió Universitària d’Eivissa-Formentera.

Després de les proves els Departaments de Química i de Física de la UIB varen oferir la
realització d’algunes demostracions pràctiques als participants, que també reberen un
obsequi per la seva participació a la miniolimpíada.

Un any més aquesta activitat ha estat un èxit de participació, la qual cosa demostra l’interès
dels nostres alumnes cap a les matèries experimentals. Esperam que tot això potenciï la
seva continuació cap al batxillerat de ciències i tecnologia i posteriorment als estudis de
Física o de Química en la UIB.
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Envia a revista@quimibal.org tots els fets rellevants, curiosos o nous que
cada dia genera el món de la Química. Esperam les teves aportacions!!!

La Taula Periòdica, patrimoni històric i científic a la Universitat
de Barcelona.

Neix 'Nature Chemistry'

A la portada del primer número apareix la visió interior d’un microtub de
polioxometalat, i a la del mes de maig una reconstrucció de les imatges d’un
microscopi electrònic de transmissió dels canals d’un catalitzador sílice
mesoporós.

L’oxigen actiu, un problema per a la policia científica.
Un equip del grup de Medicina Legal i Forense de la Universitat de València ha
comprovat que els rastres de sang en diverses peces tèxtils rentades amb detergents
que incorporen oxigen actiu donen negatiu en els assaigs de luminol,  de
fenolftaleïna o hemoglobina humana. La causa aparent és que els productes “oxi
action” contenen percarbonat de sodi, que en dissolució aquosa allibera grans
quantitats de peròxid d’hidrogen que esgota les restes d’hemoglobina; en queden
restes marrons però que no donen positiu les anàlisis oficials.

Ref.  Ana Castelló, Francesc Francès, Dolores Corella y Fernando Verdú. “Active
oxygen doctors the evidence”. Naturwissenschaften 96 (2):303–307, 2009.

Investigadors de la Universitat de
Còrdova obtenen hidrogen de residus.
El grup de la UCO, dirigit pel professor César
Jiménez-Sanchidrián, utilitza una unitat generadora
de plasma en línia amb un reactor catalític. Les
molècules orgàniques considerades residus
contaminants es poden reconvertir en hidrogen,
etilè, acetilè i mescles de monòxid de carboni i
d’hidrogen.

La FECYT ha editat una nova unitat didàctica molt
útil per a la nova matèria de Ciències pel Món
Contemporani. D'una manera molt didàctica presenta
els fonaments i aplicacions de la nanociència i la
nanotecnologia. Aquest llibre s’ha distribuït als
centres educatius i es pot consultar on line a la
web del FECYT.

Camisetes amb molècules de moda
Si voleu imprimir-vos una camiseta amb la
representació d’una molècula popular, podeu triar
d’un llist ampli on figuren diazepam, prozac,
metadona, cafeïna i altres. A USA hi ha una original
tenda on line de samarretes químiques.
http://www.moleculewear.com

Nova unitat didàctica de FECYT.
Nanociència i Nanotecnologia.

El mes d’abril  es va editar el primer exemplar
de la revista Nature Chemistry, que es pot
consultar íntegre a la web

http://www.nature.com/nchem/journal/v1
/n1/index.html.

La taula periòdica mural, una obra de valor històric i científic, segueix el model
del químic Andreas von Antropoff (Universitat de Bonn), on cada grup s'hi identifica
amb diferents colors relacionats amb algunes propietats dels elements corresponents.
El model, que va assumir el Premi Nobel Linus Pauling sense citar-ne l'origen, es
va publicar en el llibre The nature of the chemical bond, de 1949, i en altres
publicacions posteriors. L’any 1933, per iniciativa del catedràtic de Química
Orgànica de la UB Antonio Garcia Banús es va aprovar la construcció d'un auditori
de química general a la planta baixa del Pati de Lletres de l'Edifici Històric de
la UB, amb equipaments nous i una taula periòdica pintada com a mural, una
pintura a l'oli de 2,720 x 2,175 m, pintada directament a la paret de l'aula on han
rebut classe tots els químics de les promocions entre 1934 i 1969.

El divendres 3 d'abril va presentar-se la
restauració de la taula periòdica de l'antiga
aula Garcia Banús, un mural a l'oli pintat
directament sobre la paret el 1934, i un dels
darrers vestigis de l'estada de la Secció de
Química de la Facultat de Ciències a l'Edifici
Històric. La restauració, feta entre setembre
i novembre del 2008, l'ha impulsada el
professor emèrit Claudi Mans i l'ha
patrocinada l'empresa BASF Espanyola SL.
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SERVEIS AL COL·LEGIAT

Serveis professionals
- Visat de projectes i reconeixement de
signatura
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions i compulsa de documents
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals
- Actualització legislativa

Departament de formació
     Organitza cursos d'Actualització Professional

Publicacions
QuimiBal + Química e Industria

Internet
    Pàgina web: www.quimibal.org..........
      Servei gratuït webmail de correu electrònic

Borsa de treball
- Rep i cursa sol·licituds de treball.
- Informa sobre concursos, beques i 
oposicions.
- Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llicenciats de
les dues darreres promocions.

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión Social
de los Químicos Españoles
- Assistència Sanitària amb ADESLAS,
Mútua General de Catalunya  i SANITAS

Químic Europeu
Es tramiten sol·licituds del títol European
Chemist (Eur-Chem).

Serveis financers
Proporcionen als col·legiats avantatges
excepcionals en les seves gestions
financeres a través de les següents
entitats:

Banca March
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Tecnocrèdit – Banc Sabadell Atlántico

Assessoria jurídica
El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita és gratuïta.

Servei d’assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)
- Assegurança de responsabilitat civil
(voluntària)

Altres serveis al col·legiat
El Col·legi té subscrits diversos convenis
amb entitats comercials, d’oci i esportives
que permeten aconseguir condicions
especials.

SERVEIS A EMPRESES

      - Borsa de treball de col·legiats
      - Cursos de formació per a treballadors
      - Assessoria professional
      - Tramitació de peritatges legals
      - Pràctiques de formació

Properes activitats previstes

ATENCIÓ, HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 h a 13,30 h i de 16,30
a 20 h.

El dia d'atenció al públic de la Junta de govern
és, com de costum, el dilluns de 17,30 a 20 h.

HORARI D'ESTIU
Juliol: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Agost: tancat per vacances

Tel: 971 775373  Fax: 971 775372

BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

Hem habilitat un espai amb una dotació de mobiliari adequat per a la consulta i lectura  dels llibres de la
nostra Biblioteca. El seu ús i servei de préstec està obert a tots els col·legiats durant l’horari d’atenció al
públic.
A partir d'ara ja es pot consultar el catàleg en la pàgina web del Col·legi i sol·licitar el prèstec d'exemplars
per aquest mateix mitjà.
Esperam la vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

DARRERES ACTIVITATS DE FORMACIÓ

Sòls contaminats
Durada: 10 hores
Dates: 1, 3 i 4 de juny de 2009
Dirigit a llicenciats en procés de preparar proves tècniques d’accés a l’Administració, als professionals
responsables de la gestió de qualitat i medi ambient, tècnics en mediambient, així com a llicenciats i
estudiants en àrees de ciències interessats en la matèria.
Atorgada la convalidació pels corresponents crèdits de lliure elecció de la UIB.

Manipulació i etiquetat de productes fitosanitaris (Curs gratuït subvencionat per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca)
Durada: 8 hores
Dates: 16 i 17 de juny, de 9,30 h a 13,30 h.
Dirigit a persones relacionades amb la manipulació d’aquests productes i en general qualsevol persona
interessada en el tema

Obtenció d’energia  a partir de residus
Durada: 10 hores
Dates previstes: octubre 2009
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector mediambiental (químics, bioquímics, biòlegs, enginyers,
etc) i en general persones interessades en la matèria.

Química agrícola i ambiental del sòl
Durada: 20 hores
Dates previstes: novembre 2009
Dirigit a: professionals relacionats amb el sector agricola i mediambiental (químics, bioquímics, biòlegs,
enginyers, tècnics, etc) i en general persones interessades en la matèria.

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial de Químics de
les Illes Balears podeu consultar l’apartat d’activitats de la nostra web: http://www.quimibal.org

Durant el mesos de febrer i març s’han realitzat dos cursos de formació subvencionats per la Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Entre els dies 9 i 18 de febrer a la seu del Col·legi es va desenvolupar “Meteorologia
bàsica: aplicació en l’agricultura” de 15 hores i impartit pels senyors Joan Barceló, meteoròleg, i Antoni
Sans, enginyer agrònom. Posteriorment, a les instal·lacions d’ABBI-Espaïs Professionals en Palma, vàrem
organitzar el curs “Tast d’oli d’oliva verge extra”, de 20 hores i impartit pel Dr. Leoplodo Matínez,
catedràtic d’Enginyeria Química de la Universitat de Granada i pel Dr. Marino Uceda i la Dra. Paz Aguilera,
de l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de la Junta d’Andalusia. Tots ells són membres
dels curs d’Expert internacional de tast d’olis d’oliva verge de la Universitat de Jaén. Els alumnes varen
gaudir de pràctiques d’anàlisis sensorial, incloent tast de diferents olis de Mallorca.

Dirigits al professorat d’Educació Secundària es varen realitzar a la seu del Col·legi durant març i abril
les activitats “La química i les competències bàsiques” (15 hores) i  “Les competències bàsiques
aplicades a l’àrea de Tecnologia” (10 hores) impartides per M. Antònia Caimari, professora de tecnologia

 Marisa Forcén.
Responsable del Departament de  Formació

i Agustí Vergés, professor de física i química, de l’IES Berenguer
d’Anoia (Inca). Ambdos varen ser acreditats per la Conselleria
d’Educació i Cultura.

També al mes d’abril, va tenir lloc el curs “Contaminació
atmosfèrica” de 10 hores, convalidat per la UIB amb 1 crèdit
de lliure elecció, enfocat als professionals responsables de la
gestió de qualitat i medi ambient, tècnics en mediambient,
així com a llicenciats i estudiants en àrees de ciències interessats
pel tema. Va comptar amb tres ponents: José Carlos Cerro,
cap de laboratori de l’atmosfera de la Conselleria de medi
Ambient, Francisca Mas, tècnic superior de la Conselleria de
Medi Ambient i Mª Teresa Oms, assessora ambiental i professora
associada del Departament de Química de la UIB.




