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Contaminants de l’aire

Naturals:

• Erupcions volcàniques:

emeten constantment

compostos de S, N2, C i

partícules en suspensió.

• Incendis forestals naturals: 

desprenen CO2 i cendres.

• Partícules de sediment més 

fines.

GASOSOS: Reaccionen a l’atmosfera. 

Hidrocarburs , NH3, HF, CO, SOx i NOx

Coneixes l'aire que 

respires?

Principals fonts

Antropogèniques:

• Transport motoritzat:

CO2, CO i òxids de sofre i

partícules (PM).

• Processos industrials:

Compostos halogenats,

sulfurs, amoníac, metalls,...

• Calefaccions domèstiques:

òxids de nitrogen, carboni, i

sofre i partícules en

suspensió.

Segons l'estat de la matèria

GRÀFIC O 

IMATGE

Cal destacar com a font d’emissió de contaminants antropogènica el

transport, ja que les concentracions dels contaminants emesos poden ser

molt altes en una zona reduïda i, per tant, provocar problemes a la salut de les

persones

PM10  ≤ 10 µm

PM2.5 ≤ 2.5µm 

UFP     ≤ 0.1µm

El NO2 i les PM10 són especialment

crítics perquè se n’assoleixen nivells

especialment rellevants a les àrees

urbanes. Provenen principalment del

trànsit rodat.

El material particulat respirable es pot dividir, segons la seva grandària, en dos

grups principals. A les de diàmetre igual o inferior als 10 micres (1 micres

correspon a la mil·lèsima part d'un mil·límetre) se les anomena PM10 i a la fracció

respirable més petita, PM2,5. Aquestes últimes estan constituïdes per aquelles

partícules de diàmetre inferior o igual als 2,5 micròmetres, és a dir, són 100

vegades més primes que un cabell humà.

Qualitat de l’aire

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ (PM):

present en l'atmosfera de les nostres

ciutats en forma sòlida o líquida. Ex:

pols, cendres, sutge, partícules

metàl·liques, ciment i pol·len, entre

d'altres.

A Catalunya, la vigilància de la qualitat de l'aire es duu a terme mitjançant la Xarxa de Vigilància i

Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquestes estacions mesuren la concentració

a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics, és a dir, els nivells d'immissió.

La qualitat de l’aire serà bona, regular o pobre 

depenent del valor d’ICQA assolit.

PM10

PM2.5

UFP

Índex català de la qualitat de l’aire (ICQA) és un índex

indicatiu que permet informar de forma clara i ràpida sobre la

qualitat de l'aire que respirem. L’ICQA és una xifra única i

sense unitats que pondera l'aportació dels diferents

contaminants mesurats a la qualitat global de l'aire. S'utilitzen

per al càlcul de l'ICQA els nivells del monòxid de carboni (CO),

el diòxid de nitrogen (NO2), el diòxid de sofre (SO2), l'ozó (O3) i

les partícules en suspensió (PM10).



Efectes sobre la salut

L'aire que respirem 

En el cas del PM2.5, la seva mida fa que

siguin 100% respirables, ja que viatgen

profundament als pulmons, penetrant a

l’aparell respiratori i depositant-se als alvèols

pulmonars, inclús poden arribar al torrent

sanguini. Aquestes partícules de menor mida

poden estar compostes per altres elements

encara més tòxics, com els metalls pesants i

compostos orgànics.

PM2.5 i salut

La contaminació atmosfèrica afecta diàriament la

salut de tota la població. Els infants, la gent gran i

les persones amb problemes de salut com asma,

malalties del cor o pulmonars en pateixen més els

efectes que la resta.

Molts estudis científics demostren una relació

directa entre l'exposició a la contaminació

atmosfèrica i una pitjor salut a curt i a llarg termini.

Els nivells a la nostra ciutat

Nivells de NO2 a les diferents estacions de Barcelona

El trànsit provoca més morts per contaminació

atmosfèrica que per accidents, quinze o vint vegades

més. Es calcula que la reducció d’aquestes partícules

evitaria anualment prop de 650 morts a la ciutat i

3.500 a l’àrea metropolitana.

Els més perjudicials per a la salut són el NO2 i les PM que afecten especialment l’aparell

respiratori i el sistema cardiovascular. El 68% de la població està exposada a nivells anuals

d’NO2 superiors als que fixa l’OMS i, pel que fa a les partícules en suspensió, el 95% de la

ciutadania en resulta afectada.

Barcelona supera un 30% els límits que marca l' Organització Mundial de la Salut

(OMS) i és de les poques grans ciutats que encara no ha pres mesures importants.



Com mesurem la qualitat del aire?

Als punts de mesurament s'ubiquen els equips de mostreig i d'anàlisi de contaminants 

atmosfèrics, tant si són de tipus manual com automàtic.

Altres sensors de contaminació: 

Mostreig personal

www.projectebisc.org

BiSC està finançat per l’European Research Council (projecte AirNB)

El Barcelona Life Study Cohort (BiSC) és

un projecte de recerca dirigit a entendre com

afecta la contaminació atmosfèrica de

Barcelona al desenvolupament del bebè

durant l’embaràs.

Es controla l’exposició de les mares

embarassades a la contaminació ambiental,

avaluant:

• Els principals contaminants atmosfèrics,

• La contaminació acústica

• L'estrès

• La importància de l’activitat física i els

espais verds

• La funció mediadora de la placenta.

Les mesures d'exposició ambiental inclouran

un monitoratge personal amb diferents equips

de mesura. Aquestes mesures es

complementen amb ecografies molt

completes que avaluen el desenvolupament

de la placenta i el bebè.

El projecte “BISC”

Principals punts de mesura per la qualitat del aire

Els aparells de mesura

Els equips automàtics realitzen els mesuraments de

forma contínua en el temps. Les dades queden

emmagatzemades com a fitxers diaris en l'ordinador de

l'estació remota.

Els equips manuals, la mostra es capta en el mateix

punt, es recull i es trasllada posteriorment al laboratori

del Centre d'Anàlisi corresponent per tal d'obtenir el

resultat de la mesura.

No totes les substàncies es poden mesurar amb

mètodes automàtics. Les tècniques d'anàlisi i els tipus

d'aparells són molt nombrosos i variats.

DUST-TRAK (PM)

MICROAETH 

(CARBONI NEGRE) DISCMINI (UFP)

BOMBES D’AIRE (PM)

Aquests aparells aspiren aire a cabal constant durant un temps

conegut. Aquest aire es fa passar per un filtre que reté les

partícules i posteriorment per un sistema de detecció diferent per

a cada tipus de contaminant que es desitja mesurar. Com que es

coneix la quantitat d'aire que entra a l'equip de mostreig, es pot

calcular la concentració del contaminant en qüestió.


