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Plantes que
purifiquen l’aire de casa
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L’aire que respirem a casa nostra conté tants contaminants o més que l’aire que
respirem a l’exterior. Algunes plantes ens poden ajudar a mantenir-lo més pur
perquè absorbeixen alguns components tòxics que es desprenen de mobles,
catifes, plàstics o aparells electrònics, per exemple, i els converteixen sàviament en
nutrients que les alimenten.
Podem pensar que l’aire de dintre de casa és
un refugi segur contra la contaminació de l’exterior, però les darreres investigacions han demostrat que l’aire que respirem a l’interior de
les nostres llars pot arribar a ser deu cops més
contaminat que el de fora. La pols pot arribar a
contenir d’entre 70 i 100 substàncies químiques
tòxiques tant dels materials de construcció, com
de dissolvents provinents de les pintures i vernissos, de productes de neteja, tapisseries i catifes sintètiques, ordinadors, aparells electrònics,
etc. Aquest fenomen contribueix al fenomen del
síndrome de l’edifici malalt. La reacció a aquesta
contaminació varia segons els individus i va des
d’asma, a al·lèrgies, irritacions pulmonars i d’altres afeccions de l’aparell respiratori.
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La concentració excessiva de persones en llocs
tancats durant un llarg període de temps també
augmenta les substàncies volàtils contaminants
com ara acetona, alcohol etílic, alcohol metílic
i acetat etílic. La ventilació ajuda a purificar la
contaminació i a millorar la humitat relativa, que
cal que es situï sempre entre els nivells que van
del 35% al 65%.
El 1980, el John C. Stennis Center de la Nasa va
començar a investigar la possibilitat d’un sistema
ecològic tancat de vida assistida. Les proves van demostrar que el problema principal seria la qualitat
de l’aire i va ser en aquest procés quan varen descobrir que les plantes d’interior podien eliminar les
substàncies químiques orgàniques volàtils (SQOV).
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Índex d’eliminació de formaldehid d’algunes
plantes d’interior
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la. La trobem en moltes resines que s’usen per fer
bosses d’escombraries, tovallons de paper, diversos tipus de teles, catifes, revestiment de terres i
adhesius. Altres substàncies tòxiques són: benzè,
tetracloroetilè, cloroform, amoníac, alcohols, cetona, etc.
El procés que realitza la planta és absorbir per les
fulles aquestes substàncies i transportar-les fins
a les arrels, on els microorganismes que viuen al
seu voltant les descomponen de tal manera que
perden la seva toxicitat i les converteixen en font
d’aliment. Curiosament, les plantes no emmalalteixen en contacte amb aquestes substàncies,
sinó que quant més temps hi estan exposades,
més augmenta la seva capacitat d’eliminació. y
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Les 12 millors plantes per absorbir la contaminació
Aglaonema (Aglaonema)
Creix en llocs de llum tènue.
Elimina formaldehid.
Indicada per habitacions que donin a carrers amb molt trànsit.

Espatifil·li (Spathiphyllum)
Necessita força llum i floreix a l’interior.
Elimina xilè, toluè i formaldehid.
Utilitzable en llocs de molta concentració de gent, zones acabades de
pintar i moblar.

Areca (Chrysalidocarpus)
Necessita poca llum i s’adapta a humitat baixa.
Allibera gran quantitat d’humitat a l’ambient.
Elimina xilè, toluè i formaldehid.
Es pot utilitzar en qualsevol situació, ja que absorbeix gran
quantitat de diferents toxines de l’aire.

Ficus (Ficus robusta)
Tolera poca llum i temperatures fredes.
És molt resistent a les plagues.
Elimina eficaçment el formaldehid.
Indicada per habitacions acabades de moblar.

Chamaedorea (Chamaedorea elegans)
Necessita poca llum i s’adapta a humitat baixa.
Elimina formaldehid i benzè.
Ideal per llocs acabats d’envernissar.

Filodendre (Philodendron)
Temperatura alta i humitat.
Elimina formaldehid.
Per habitacions poc ventilades i mobles nous.

Cinta (Chlorophytum comosum)
Poques necessitats de llum.
Elimina xilè i formaldehid.
Filtra el 96% de monòxid de carboni.
Indicat en cuines on s’utilitza el gas i sales amb molta gent.

Heura (Hedera helix)
Necessita molta llum i poca aigua.
Poc resistent a temperatures altes.
Elimina formaldehid, tetracloroetilè, i benzè.
Va bé per oficines i llocs on hi ha ordinadors i aparells d’oficina en general.

Dracena o tronc del Brasil (Dracena marginata)
Necessita humitat i llum directe.
Elimina el formaldehid i el xilè.
Indicada per habitacions acabades de moblar i pintar.

Pothos (Epipremnum aureum)
Molt resistent a qualsevol situació d’interior.
Elimina formaldehid.
Per llocs amb mobles nous.

Diffenbàquia (Dieffembachia compacta)
Tolera períodes curts de temperatura baixa fins a 9ºC.
Elimina sobretot xilè i toluè.
Per llocs poc ventilats.

Sansiviera (Sansevieria trifasciata)
Necessita terres humits i és molt resistent a les plagues.
A diferència de les altres plantes allibera oxigen i absorbeix diòxid de
carboni durant la nit.
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El formaldehid és la toxina que es troba amb més
freqüència en l’aire de l’interior d’edificis tancats
i, per tant, va ser la usada com a referència per
avaluar la capacitat de les plantes per eliminar-

