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1.

AS PARTÍCULAS

Cando nos referimos as partículas en suspensión facemos referencia a unha gran
diversidade de sólidos ou líquidos finamente divididos que atopamos dispersos na atmosfera
e que ten a súa orixe en fontes naturais como por exemplo arrastre de po polo vento,
liberadas nos incendios, nos océanos –aerosois mariños con núcleos de sal-, nas erupcións
volcánicas.. e na actividade humana: procesos de combustión con combustibles fósiles,
actividade industrial, automóbiles, incendios forestais provocados …
As partículas poden ter unha composición fisicoquímica homoxénea ou estar constituídas
por diversos compostos orgánicos e inorgánicos. Entre os compoñentes orgánicos temos:
fenois, compostos terpénicos da vexetación, hidrocarburos – alifáticos e aromáticos- ,
insecticidas e derivados de pesticidas e praguicidas , amoníaco, alcohois e mesmo material
biolóxico (polen, bacterias, virus, fungos, esporas, algas ...). Entre os compostos inorgánicos
podemos atopar: nitratos, sulfatos, amonio, cloruros, polímeros, silicio, aluminatos, po,
cinsa, metais e metais pesados ( que se poden encontrar de forma atómica ou iónica como
sales ou óxidos, entre os que atopamos por exemplo: ferro orixinado nos procesos
siderúrxicos; chumbo liberados por pinturas e polo uso como antidetonantes en gasolinas;
manganeso, zinc, vanadio... que están na composición de carbóns e outros combustibles; ...
). Os compostos metálicos son normalmente pouco volátiles ou semivolátiles e acostuma a
atoparse nas partículas da atmosfera.
As partículas en suspensión teñen como símbolo PM e acompañanse dun número que
indica o diámetro das partículas, PM10 indica que as partículas son de diámetro inferior ou
ate 10 micras (milésimas de milimetro) . O tamaño das partículas oscila entre limites
amplos de entre 0,0002 micras a 5000 micras, pero as que estudamos ate hoxe na
contaminación polo seu efecto prexudicial na saúde e nos ecosistemas miden normalmente
entre 0,1 e 25 micras ou mellor entre 0,1 e 10 micras; co paso do tempo vamos coñecendo
máis da problemática que traen as partículas máis finas. Aínda existindo unha moi variada
clasificación, acostuman a clasificarse en partículas en grandes e finas, e coñecénse as
PM10 como partículas grandes, denominandose partículas finas ou pequenas as: PM2.5 (de
diámetro inferior ou ate 2,5 micras) e PM1 (de diámetro inferior a 1 micra ); tamén poden
denominarse como superfinas as partículas PM0,1 (de diámetro inferior a 0,1 micras)...
As concentracións de partículas na atmosfera exprésanse en microgramos por metro cúbico
(expresase como: ug/m3) de aire, as concentracións danse en seco e non inclúen auga, neve
nin vapores de compostos orgánicos ou inorgánicos.
As partículas poden emitirse como tales a atmosfera, directamente son as que se coñecen
como partículas primarias, como é o po en suspensión ou partículas emitidas por un foco
contaminantes (unha chimenea dunha industria, tubo de escape de vehículos...), mentres as
partículas secundarias fórmanse na atmosfera por transformacións e reaccións químicas
das emisións de contaminantes gasosos (como os óxidos de xofre e nitróxeno e os compostos
orgánicos volátiles) de focos moi diversos.

 PARTICULAS GRANDES PM10
A maioría das veces na análise da contaminación atmosférica por partículas o único que se
valora e cuantifica en microgramos por metro cúbico ( ug/m3) son as partículas PM10 é
por ser partículas que presentan un diámetro inferior a dez micras, inclúense aquí as
partículas de granulometría máis pequena ou fina como as partículas PM2,5, PM1…. As
partículas PM10 con tamaño comprendido entre 5 e 10 micras permanecen moi pouco
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tempo na atmosfera xa que debido ao seu peso terminan por depositarse as poucas horas
sobre o solo por acción da gravidade.

 PARTICULAS PEQUENAS PM2,5
As partículas pequenas ou finas PM2,5 correspondese con tamaños de partícula inferiores
a 2,5 micras , son de natureza típica de partículas pero a diferenza das PM10 tamén poden
orixinarse a partir de contaminantes gasosos como óxidos de nitróxeno ou dióxido de xofre e
por ter un tamaño minúsculo e pouco peso permanecen moito máis tempo no ambiente e
non sedimentan tan fácil como as PM10, poden transportarse a longa distancia antes de
depositarse. As partículas dunha micra ou inferiores ate unha decima de micra son
produtos da combustión e das transformacións químicas de gases na atmosfera, mesmo
orixínanse doutros contaminantes (aerosois fotoquímicos) e co seu pequeno tamaño ao
chocar agrúpanse e “coagulan”, facéndose algo maiores.
Considerase as partículas PM 2,5 como de tipo antropoxénico por excelencia, mesmo os
produtos da combustión atópanse nas partículas finas PM2.5 ou menores. Mentres que as
partículas que proceden da erosión ou desgaste son normalmente grandes superiores a 2,5
micras e poden ter un compoñente natural notable, dependendo dos diversos lugares.

Destino das partículas.
As partículas grandes permanecen no aire minutos ou horas, mentres que as partículas
pequenas son máis lixeiras que as grandes e poden permanecer no aire días ou semanas e
poden viaxar moito mais lonxe arrastradas polo vento e correntes atmosféricas. Ao final o
destino das partículas grandes e pequenas é o seu deposito na superficie terrestre por
medio de dous fenómenos: A deposición seca e a precipitación húmida.
A deposición seca realizase principalmente por sedimentación, impactación e difusión. As
partículas grandes debido ao seu peso deposítanse ou sedimentan por gravidade (a
sedimentación é a eliminación gravitacional das partículas), e mesmo son arrastradas polo
vento impactando nas superficies ou chocando unhas con outras, mesmo poden migran para
rematar por caer ao solo.
A precipitación húmida actúa de dúas maneira: a) As partículas poden actuar como
núcleos de condensación para formar as nubes ou cristais de xeo. b)As precipitacións de
choiva, neve, sarabia.. barren e recollen as partículas da atmosfera e transpótanas ate a
superficie terrestre, facendo polo tanto unha función de limpeza sumamente importante en
particular sobre partículas superiores a 1 micra.

2.

EFECTOS DAS PARTÍCULAS NO AMBIENTE E NA SAÚDE HUMANA

Prescindido da variada natureza química das partículas podemos atopar que se presentan
efectos meteorolóxicos, de alteración da función fotosintética nas plantas, de prexucio na
saúde e en concreto no aparato respiratorio e cardiovascular nos humanos…:

Efectos das partículas no ambiente
1. Meteoroloxía. Como xa apuntamos as partículas actúan como núcleos de condensación e
contribúe ao aumento de nubosidade e precipitacións e interfiren coa entrada de luz solar o
que diminúe a radiación solar.
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2. Visibilidade:. Existe unha boa correlación entre diminución de visibilidade e aumento de
partículas finas na atmosfera. En lugares onde o nivel de partículas é da orde de 20
microgramos/m3 - apenas contaminado - a visibilidade pode alcanzar 50 km ou máis, a
medida que aumenta a concentración de partículas e se aumenta a contaminación vaise
reducindo a visibilidade, así con concentracións de 30 microgramos/m3 a visibilidade en
zonas rurais baixa a 40 km e con 100 microgramos/m3 so se chega a 10 ou 12 km e incluso
pode ser bastante menor despois das reaccións que dan lugar ao smog fotoquímico. Con
humidade relativa alta prodúcense fenómenos de condensación e aparecen néboas e
brumas que fan diminuír máis a visibilidade. Os aerosois de sulfato tenden a ser mais
pequenos que os de nitrato e son mais importantes na redución de visibilidade. O
transporte de sulfatos e nitratos a longa distancia provoca unha brétema que reduce a
visibilidade a distancia considerable.
3. Plantas. As partículas teñen diversos efectos, non so dispersan a luz visíbel, senón que ao
depositarse sobre as follas fan unha pantalla a radiación solar e mesmo dependendo da
natureza poden producir reaccións e corrosións na película de cutícula das follas das
plantas. As partículas poden taponar os estomas do envés (por suposto do “haz” si as
plantas os teñen) . En calquera caso interfiren coa función clorofílica e impiden un
desenvolvemento normal da planta , relantizando ou paralizando o crecemento.
4. Materiais. As partículas poden aumentar a suciedade e afectar as pinturas e materiais
ao aumentar a velocidade de corrosión de estes.

Efectos das partículas na saúde humana


EFECTOS NA SAUDE DAS PARTÍCULAS EN XERAL

A Organización Mundial da Saúde, OMS, recoñece que canto menor sexa a contaminación
atmosférica dunha cidade, mellor será a saúde respiratoria (a corto e longo prazo) e
cardiovascular da súa poboación.
A exposición prolongada ou repetitiva as PM10 pode provocar efectos nocivos no sistema
respiratorio da persoa e dos animais, non obstante son menos prexudiciais que as partículas
PM2,5 xa que ao ter un maior tamaño, non logran chegar os alvéolos pulmonares, quedando
retidas na maior parte nos pelos nasais e mucosa que recobren as vías respiratorias
superiores, cilios e mucosidade actúan levando as partículas en dirección a farinxe e non as
deixan pasar aos pulmóns. En xeral as persoas maiores, os nenos e as persoas que sofren xa
algunha enfermidade ( cardiovascular, pulmonar) son as mais sensibles.
A OMS1 recoñece que a exposición crónica as partículas aumenta o risco de enfermidades
cardiovasculares e respiratorias, así como de cancro de pulmón. A mortalidade en cidades
con niveles elevados de contaminación supera entre un 15% e un 20% a rexistrada en
cidades más limpas. Incluso na Unión Europea, UE, a esperanza de vida prometio é 8,6
meses inferior debido a la exposición as partículas (PM 2,5 ) xeradas por actividades
humanas.
La OMS estima que si a contaminación por partículas en suspensión (PM10) se reduce de 70
a 20 microgramos por metro cúbico, poden evitarse o 15% das mortes relacionadas coa
calidade do aire. As Directrices da OMS indican que, para prever os danos a saúde, os
niveis deben situarse por baixo dos 20 microgramos por metro cúbico. Como non se coñece
un umbral de PM por debaixo do cal desaparezan os efectos nocivos para a saúde, a OMS
mantén que o valor recomendado debe representar un obxetivo aceptable e alcanzable a fin

1

OMS 2008. OMS Calidad del aire y salud. Agosto 2008. Centro de prensa nota 313.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html
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de minimizar dichos efectos en función das limitacións, as capacidades e as prioridades
locais en materia de saúde pública
Efectos na saúde humana das PM10 segundo a EPA (Axencia de Protección Ambiental de Estados Unidos)
Diminuí a función pulmonar

Agrava o asma

Dificultades
respiratorias:
irritación de bronquios, tos..

Desencadea
bronquite crónica

Arritmias ou irregular
latido do corazón
Morte prematura

Incrementa
os
síntomas
respiratorios
Ataques de saúde non
mortais

Temos que ter en conta que moitas partículas penetran no sistema respiratorio con maior
efectividade que os contaminantes gasosos, as mesmas partículas finas poden ir asociadas a
gases que entran así grazas as partículas a zonas máis profundas do pulmón das que
entrarían por si. Os contaminantes na atmosfera poden influír uns noutros e provocar
efectos aditivos e moitas veces sinérxicos, non sumando, senón multiplicando os seus
efectos. Como sucede coas partículas e diversos gases (óxidos de xofre por exemplo), así as
partículas comportándose sinerxicamente aumentan os efectos tóxicos doutros
contaminantes. Vemos a continuación como exemplo a gran importancia que teñen
determinadas partículas de metal pesado na saúde, o que podiamos aplicar a outros .

Metais pesados e partículas suspendidas2. Efectos do Chumbo, Antimonio e Arsénico
Neurotóxico: -Dores de
cabeza. -Dano cerebral. Diminución do
crecemento...

3

Chumbo

4

Antimonio
Arsénico6

Afecta a pel e ollos
Danos no sistema nervios a
concentracións altas.

-Problemas de memoria e
concentración.
-Dores musculares e en
articulacións.
-Problemas na reprodución.

Hipertensión
A exposición crónica xera
bronquite crónica, inflamación dos
pulmóns, enfisema..
A exposición crónica causa
irritación na pel e mucosas

5

Patoloxía cardíaca

Asociouse ao cancro de
pulmón

As partículas non se aprecian, xa que nin as percibimos, nin as vemos, e normalmente non
cheiran (en ocasións poden cheirar as dos automóbiles ). As partículas en maior medida as
finas, partículas PM2,5 están no aire que respiramos tanto de interior das vivendas como no
exterior e estase demostrando que son moi daniñas, incluso más ou moito máis do que se
2

Dara Salcedo, Univ. Autónoma del Estado de Morelos. http://mce2.org/docs/science2009/Dara%20Salcedo.pdf.

3

EPA,Air Quality Criteria for Lead, vol1 , 2006. Son fontes industriais de Chumbo a combustión de carbón, aceite e madeira; a
incineración de lixo; a industria metalúrxica. En Galicia, ENCE e PSA declaran verter a auga 120 kg/no ano 2010 de chumbo e
compostos de chumbo.No ano 2009 as empresa s Vidriera del Atlántico S.A e Celsa Atlantic emitian un total de 740 kg a atmosfera
e nese ano ENCE, Navantia e PSA vertían a auga 140 kg.
4

Usado en aleación para aumentar a dureza e resistencia doutros metais (co chumbo) e como retardante do lume en plástico,
téxtil, hule, adhesivos, pigmentos e papel. A concentración de antimonio en partículas PM2.5 foi proposto como marcador de
queima de lixo (Christian, T.J e outr . Atmos.Chem.Phys.Discuss., 9,10101-10152,2009). Vertese a auga por industrias de esmalte e
tipografía.
5

Carmen Ozorco e out.2002. Contaminación Ambiental. Edit. Thomson.

6

Utilizado como preservador da madeira e na industria microeletrónica os seus compostos asi como en procesos comerciais e
industria. A Cental Térmica de As Pontes e Finsa de Santiago declararon no PRTR-España emitir a atmosfera un total de 63 kg/ no
ano 2010 de arsénico e compostos de arsénico dos que a maioría, case 2/3 son da emisión das As Pontes. Un total de seis
industrias galegas emiten arsénico a atmosfera ou a auga nese ano.
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pensaba ate agora. Producen efectos na saúde a curto, medio e longo prazo. O número total
de mortes atribuíbles aos efectos das partículas nas 24 horas seguintes a exposición é da orde
da metade que os producidos nos 40 días seguintes, e en torno ao 15% dos efectos a largo
prazo. Nos últimos anos deuse un importante avance no recoñecemento da gravidade que
poden provocar as partículas na saúde sirva como exemplo a cita dos seguinte estudos:


2011. A OMS ( nota descritiva nº 313

de setembro sobre Calidade do aire e saúde),

advirte que :

A contaminación atmosférica constitúe un risco medioambiental para a saúde e estima que
causa da orde de de dous millóns de mortes prematuras ao ano en todo o mundo. Canto
menor sexa a contaminación atmosférica dunha cidade, mellor será a saúde respiratoria (a
corto e longo prazo) e cardiovascular da súa poboación. A exposición aos contaminantes
atmosféricos está en gran medida fora do control persoal e require medidas das autoridades
públicas a nivel nacional, rexional e internacional.
7



2010. Un estudio científico publicado no ano 2010 relaciona os niveis altos de
contaminación en Madrid por partículas PM2,5 en suspensión – xéranse de forma
importante nos motores diésel - coa mortalidade por enfermidades do sistema
circulatorio. Citan que se producen máis mortes por infartos, cardiopatías
isquémicas e ictus cando a contaminación por partículas é máis alta.



2009. Un estudo8 realizado en Barcelona no ano 2009 , chega a conclusión que si se
reducira o nivel actual de partículas PM10 de 50 ug/m3 a 40 ug/m3, evitaríanse
1.200 mortes anuais, 390 ingresos por enfermidades respiratorias, 2010 ingresos
por enfermidades cardiovasculares e enfermarían 1.900 persoas menos de
bronquite.



2008. O estudo9 Apheis 3 (Air Pollution and Health: A European Information
System) que mediu en 2008 o impacto das partículas en suspensión (PM) na saúde
dos cidadáns en 26 cidades de 12 países europeos (incluíndo Barcelona, Bilbao,
Madrid, Sevilla e Valencia) conclúen que reducindo os niveles de PM2.5 a 20 ug/m3
en cada cidade evitaríanse 11.375 mortes prematuras (8.053 cardio pulmonares e
1.296 por cancro de pulmón); e si se reduciran a 15 ug/m3 evitaríanse ate 16.926
mortes prematuras (11.612 debidas a enfermidades cardio pulmonares e 1.901 por
cancro de pulmón). Outro estudo10 realizado tamén en Barcelona no ano 2008
incide en que durante os días de entrada de po do Sáhara, cun incremento diario de
10 microgramos/metro cúbico en partículas PM10 e PM2,5 incrementase tamén a
mortalidade un 8,4% en comparación co 1,4% durante os días de po non procedente
do Sáhara.

7

Fonte: Science of The Total Environment, Volume 408, Issue 23, 1 November 2010, Pages 5750-5757. T. Maté, R. Guaita, M.
Pichiule, C. Linares, J. Díaz
T. Maté, do hospital Clínico de Valladolid; R. Guaita, do Doctor Peset de Valencia; M. Pichiule, da
Princesa en Madrid e C. Linares e J. Díaz, do Instituto de Salud Carlos III- é un dos poucos que estudios cómo afecta a
contaminación por partículas a la mortalidade a curto plazo por enfermedades circulatorias en cidades do Estado.
8

Fonte Según un estudio publicado por Pérez, Sunyer et al en 2009,

9

Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2805804/

10

L. Pérez e outr- El polvo del sahara tiene efectos adversos sobre la salud y aumenta la mortalidad. Epidemiology 19:6 (800-807)
nov 2008. Wwww.agenciasinc.es/esl/alertas-de-publicaciones
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2007. Un estudo11 do Goberno de Cataluña sobre partículas na área metropolitana
de Barcelona indica que o incremento da esperanza de vida ao reducir a
concentración media anual de partículas PM10 de 50 a 40 microgramos/m3 sería de
5 meses e alcanzaría a 14 meses si a redución fose a 20 microgramos/m3 anual.
Asimismo esta redución presentaría outros beneficios para a saúde, teriamos menos
ingresos hospitalarios por causas respiratorias e cardiovasculares ( 2-3% menos de
casos ao reducir a 20 microgramos/m3 anual), menos morte infantil ( 13% menos con
20 ug/m3 e 4% menos con 40 ug/m3) menos enfermidades crónicas e problemas
agudos especialmente en nenos ( 49% menos en bronquite aguda ao baixar a 20
ug/m3 e 19% menos si se baixa so a 40 ug/m3)... Ademais reducir a concentración
media anual a 40 ug/m3 representaría un beneficio anual per capita de 270 euros e
si se reduce a 20 ug/m3 o beneficio sería de 740 euros per capita.



2006. A OMS recoñece que a evidencia epidemiolóxica indica12 que un aumento en
10 µg/m3 nas partículas PM10 está asociado a un aumento ao redor do 1% na
mortalidade por todas as causas .



2005. Un estudo13 afirmaba que os niveles diarios de PM10 por riba de 50 µg/m3
en Bilbao, Madrid y Sevilla eran responsables de 1,4 mortes prematuras por
100.000 habitantes e ano debido aos seus efectos a curto prazo ( 24 horas despois da
exposición), sendo a causa principal cardiovascular e respiratoria . Sería orixe do
83,2% de ingresos hospitalarios urxentes por causas respiratorias e 39,2% por
causas cardíacas. O efecto da contaminación na mortalidade nos 40 días posteriores
a exposición é o dobre que a mortalidade normal e chega a 2,8 mortes/100.000
habitantes sendo o triplo no caso das causas respiratorias . O número total de
mortes/ano que se atribuen a contaminación media anual por riba de 20 µg/m3 é de
68 por 100.000 h. (supón en Bilbao, Madrid e Sevilla 2.956 mortes/ano).



2005. A OMS afirmaba :

Existen graves riscos para a saúde derivados da exposición a
partículas e ozono en numerosas cidades dos países desenvoltos e en desenvolvemento. Pode
establecerse unha relación cuantitativa entre os niveis de contaminación e resultados
concretos relativos a saúde como o aumento da mortalidade ou a morbilidade. Os
contaminantes atmosféricos, incluso en concentracións relativamente baixas, relaciónanse
con unha serie de efectos adversos para a saúde. A exposición crónica as partículas aumenta
o risco de enfermidades cardiovasculares e respiratorias, así como de cáncer de pulmón. Nos
países en desenvolvemento, a exposición aos contaminantes derivados da combustión de
combustibles sólidos en fogos abertos e cociñas tradicionais en espazos pechados aumenta o
risco de infección aguda nas vías respiratorias inferiores e a mortalidade por esta causa en
nenos pequenos; a polución atmosférica en espazos interiores procedente de combustibles
sólidos constitúe tamén un importante factor de risco de enfermidade pulmonar obstrutiva
crónica e cancro de pulmón entre os adultos. A mortalidade en cidades con niveis elevados de
contaminación supera entre un 15% e un 20% a rexistrada en cidades más limpas. Incluso na
UE, a esperanza de vida prometio é 8,6 meses inferior debido a exposición as PM2,5 xeradas
por actividades humanas.

11

Nino Kunzli e outr. 2007.”Los beneficios para la salud publica de la reducción de la contaminación atmosferica en el área
metropolitana de Barcelona”. Creal. Generalitat de Cataluña.
12

OMS , 2007. Las directrices sobre la calidad del aire en la protección de la salud pública. Octubre de 2006.

13

Eva Alonso Fustel e outr. Evaluación en cinco ciudades españolas del impacto en salud de la contaminación atmosférica por
partículas. Proyecto Europeo APHEIS (*)Rev. Esp. Salud Publica v.79 n.2 Madrid mar.-abr. 2005
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EFECTOS NA SAUDE DAS PM2.5. Máis pequeno, pero más daniño

Ademais da natureza dos compostos que respiramos, un dos factores determinantes no que
se refire a saúde é o tamaño das partículas, debido ao grado de penetración e permanencia
no sistema respiratorio. A maioría das partículas cuxo diámetro é próximo ou maior a 5
micras deposítanse nas vías aéreas superiores (nariz) e atrápanse na traquea e bronquios.
Pero as de diámetro inferior teñen maior probabilidade de depositarse nos bronquíolos e
alvéolos pulmonares a medida que o seu tamaño diminúe, de maneira que as partículas
PM2,5 e as de menor diámetro PM1 deposítanse no mais profundo das vías respiratorias,
nos sacos alveolares, van a tapizar a zona de intercambio gasoso e mesmo as partículas moi
finas poden atravesar a membrana dos alvéolos e pasar ao torrente circulatorio sanguíneo,
desprazándose así polo corpo. As partículas de tamaño comprendido entre 0,1 e 2,5 micras (
é dicir partículas PM2.5, PM1 e PM0,1) cando se respiran o seu efecto é moito máis agresivo
e perigoso para a saúde que as de maior tamaño (PM10).
Numerosas publicacións e organismos recoñecen dende hai tempo que as partículas finas
(PM2,5) teñen importantes repercusións negativas para a saúde humana. Ademais, aínda
non se fixou un umbral por debaixo do cal as partículas PM2,5 resulten inofensivas.

3.

LEXISLACIÓN SOBRE PARTÍCULAS



Partículas PM10 . Material particulado de diámetro inferior a 10 micras

A lexislación que se aplica na actualidade14 para partículas é a transposta da Unión Europea e figura
no Real Decreto 102/2011, de 28 xaneiro de 2011, BOE nº 25. Ao mesmo tempo existen Directices
da Organización Mundial da Saúde relativas as partículas que non son de obrigado cumprimento, e
son mais estritas que a lexislación vixente.
Os valores límite de partículas PM10 en condicións ambientais para protección da saúde
Real Decreto 102/2011, de 29 xaneiro de 2011
Composto
PM10

15

Valor límite

Concentración Nº superacións máximas
40 µg/m3

Anual. Media anual

Diario. Media diaria en 24 horas 50 µg/m3

Ano de aplicación
1/01/2005

35 veces/ano

Organización Mundial da Saúde, OMS
Composto
PM10

Directrices da OMS de calidade do aire (2005)

Concentración

Anual. Media anual

20 µg/m3

Diario. Media diaria en 24 horas

50 µg/m3

Ano de aplicación
Recomendación sen obriga

PM10. Mentres que na lexislación os valores límite para protección da saúde humana (anual) son de 40 ug/m3, a
OMS, recomenda para o mesmo período a metade desta concentración: 20 ug/m3

14

No ano 1999 no Estado Español non existía lexislación que establecera os valores límite para este contaminante. Na Directiva
1999/30/CE recollíanse valores límite para protección da saúde que se tiñan que cumprir no ano 2005. As propostas da UE para
partículas PM10 pretendían ser máis estritas para 2005 pero ante a evidencia da imposibilidade de poder cumprilas por moitos
países remataron por poñer valores límite aínda a sabendas que a OMS recomenda outros máis esixentes.
15

O Real Decreto 102/2011, de 28 xaneiro, relativo a mellora da calidade do aire define a)Valor límite: “un nivel fijado
basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el
medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y no
superarse una vez alcanzado. b)Valor objetivo: “nivel de un contaminante que deberá alcanzarse, en la medida de lo posible, en
un momento determinado para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su
conjunto y demás bienes de cualquer naturaleza”
Contaminación por partículas . Inverno 2012
Ramón Varela Díaz

8



Partículas PM2.5. Material particulado de diámetro inferior a 2,5micras

Os valores límite e valor obxectivo para o control da calidade do aire en relación as partículas PM2,5
Real Decreto 102/2011, de 29 de xaneiro de 2011
Composto
PM2,5
PM2,5 Fase 1
PM2,5 Fase 2

Valor límite/obxetivo

Concentración

Ano de aplicación

Valor Obxectivo Anual

25 µg/m3

2010

3

2015

3

2020

25 µg/m

Valor Límite Anual

20 µg/m

Valor Límite Anual

Organización Mundial da Saúde, OMS. Directrices para PM2,5
Anual: media anual 10 ug/m3.

Diaria: Media diaria 25 ug/m3.

PM2,5. Non se fixa valor limite diario. Mentres que na lexislación vixente os valores límite anual para protección da
saúde humana (anual) son de 25 ug/m3 e a partir do ano 2020 serán 20 ug/m3, a OMS, nas suas Directrices
recomenda xa na actualidade menos da metade desta concentración: 10 ug/m3, dando o valor de 25 ug/m3 para
valores diarios.

SITUACION ATMOSFERICA NO INVERNO 2012 EN GALICIA.

4.

PARTÍCULAS PM10.

( estudo entre 1 xaneiro-21 marzo)

Estudamos os dados que ofrece a información pública a Xunta de Galicia na súa páxina web16 e
centramomos na Rede nas cidades e na rede industrial

4.1. Vigo.

Fonte : Xunta de Galicia.

Estación de tráfico en área urbana situada no Barrio de Coia, na Avenida de Castelao.

Vigo17 neste inverno foi a cabeza da contaminación, tivo un número alto de días que
chegaron a superar o umbral de protección da saúde, 14 días de febreiro e marzo, 32% do
total (43 días estudados do 6 de febreiro ao 20 de marzo) presentaban valores medios
diarios que superaban os 50 microgramos/m3, valor fixado pola lexislación vixente como
valor limite para protección da saúde (diario), valor de obrigado cumprimento e que so pode
superarse 35 veces ao longo do ano.
Un total de 22 días , ou o que é o mesmo o 51% dos días estudados presentaban un valor
por riba de 40 microgramos/m3, que é un rexistro superior ao valor medio anual fixado na
lexislación para protección da saúde (anual) é que duplica aos 20 microgramos/m3
recomendados pola OMS para ese mesmo período anual.
A Xunta18 de Galicia da valores para Vigo de concentración medias mensuais de 21 ug/m3
para xaneiro, 42 ug/m3 para febreiro e 47 ug/m3 para todo o mes de marzo , valores que
están por riba do valor limite anual da lexislación vixente (40 ug/m3) e moi alexados e
mesmo duplican os recomendados (anual) pola OMS (20 ug/m3). Ao mesmo tempo para os

16

17
18

http://aire.medioambiente.xunta.es/
Estudado do 6 febreiro a 20 marzo, ao ter so 5 datos de medias diarias do 1 de xaneiro ao 6 de febreiro.
Informes Mensuais. Páxina web Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas..2012.
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tres primeiros meses do ano refería 22 superacións de 50 ug/m3 en medias diarias das 35
permitidas para todo o ano.

Vigo. 14 días de febreiro e marzo superan os 50 ug/m3, valor límite segundo a lexislación vixente .
Deles 9 días superan 60 ug/m3. Ademais 8 días tamén presenta concentracións moi altas

Vigo PM10 medias diarias en microgramos/m3.
10/02/2012
22/02/2012
25/02/2012
28/02/2012
02/03/2012
10/03/2012
13/03/2012
16/03/2012

49,14 ug/m3 18/02/2012
56,24
23/02/2012
61,58
26/02/2012
62,78
29/02/2012
53,63
06/03/2012
43,66
11/03/2012
51,32
14/03/2012
61,01

47,28
62,51
40,92
61,76
41,19
41,58
65,7

21/02/2012
24/02/2012
27/02/2012
01/03/2012
09/03/2012
12/03/2012
15/03/2012

Fonte: Xunta de Galicia.
44,92
64,67
54,07
64,77
42,75
50,44
70,88

Concentración Media Diaria, Máxima: 70,88 ug/m3. Mínima : 18,1 ug/m3.
9 días presentan concentracións medias diarias moi altas por riba de 60 ug/m3.
24 días presentan concentracións medias diarias con máis de 35 ug/m3 que é o
umbral superior de avaliación19 . 4 días presentan concentracións medias
diarias inferiores a 25 ug/m3 que é o umbral inferior de avaliación.

Sorprende que só un día dos 43 estudados presentaba media diaria con valor por
debaixo de 20 microgramos/m3.
Vigo, segundo a lexislación pode ter 35 días ao longo do ano con valores por riba de 50 ug/m3 . No
inverno ao ter 14 días dos 43 estudados por riba desta concentración significa que no 11,8% do ano
xa consumiu o 40% das posibles superacións permitidas.




Gráfica de medidas horarias da estación de Vigo (Arenal), Lat:42.2192 N, Lon:8.74194 W, Altura:53 m.
Corresponde a finais de xaneiro, febreiro e marzo. Fonte BSC.Caliope.

4.2. A Coruña.

Estación de tráfico en área urbana situada na Delegación de Sanidade, na rúa Gregorio Hernández

Na Coruña foi importante o número de días que superaron os 50 microgramos/m3 en medias
diarias, un total de 10 días (12,5%) están por riba deste valor20 e de seguir así na
primavera e nas demais estacións do ano o mesmo que lle sucederá a Vigo, superaranse as
35 veces permitidas por lei ao longo do ano.
19

Segundo RD 102/2011 . Umbral superior de avaliación :Nivel por debaixo do cal pode utilizarse unha combinación de medicións
fixas e técnicas de modelización e/ou medicións indicativas para avaliar a calidade do aire ambiente. Umbral inferior de
avaliación: Nivel por debaixo do cal é posible limitarse ao emprego de técnicas de modelización para avaliar a calidade do aire .
20

Valor fixado como valor limite e obrigatorio pola lexislación actual e mesmo recomendado pola OMS
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Un total de 23 días presentan valores por riba dos 40 ug/m3.
A Concentración Media Diaria: Máxima, 70,07 ug/m3.

A Coruña PM10 medias diarias en microgramos/m3.

Fonte : Xunta de Galicia

A Coruña. 10 días superan os 50 ug/m3 , umbral de protección diario da saúde. Moi altas outros 13 días
02/01/2012
07/01/2012
12/01/2012
23/02/2012
26/02/2012
01/03/2012
10/03/2012
15/03/2012

41,15 ug/m3 04/01/2012
45,34
10/01/2012
46,67
13/01/2012
47,60
24/02/2012
48,79
27/02/2012
53,99
08/03/2012
44,83
13/03/2012
45,91
16/03/2012

51,42
47,39
58,48
54,69
42,93
49,95
53,4
46,56

06/01/2012
11/01/2012
14/01/2012
25/02/2012
29/02/2012
09/03/2012
14/03/2012

53,15
54,81
53,00
45,42
48,02
70,07
55,49

A Xunta da valores para A Coruña de concentracións medias mensuais de 35 ug/m3 para
xaneiro, 31 ug/m3 para febreiro e 39 ug/m3 para todo o mes de marzo , valores este último
próximo ao valor limite anual da lexislación vixente (40 ug/m3) pero alonxado do
recomendados (anual) pola OMS (20 ug/m3). Ao mesmo tempo para os tres primeiros meses
do ano refería 13 superacións de 50 ug/m3 en medias diarias das 35 permitidas.

Vigo. Gráfica diaria.

Fonte: Xunta Galiza

A Coruña. Gráfica diaria.

Gráfica de medidas horarias da estación de A Coruña .

Fonte: Xunta Galiza

Fonte: Xunta Galiza
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Porto de A Coruña.

Fonte: Porto de A Coruña (ECE Muelle de San Diego)

No porto de A Coruña nas observacións do mes de febreiro e marzo atopamos 7 días que
presentan concentracións medias diarias que superan os 50 microgramos/m3 (ug/m3) . A
concentración media mensual de xaneiro foi de 25 ug/m3 , a de febreiro 34 ug/m3, e a de
marzo 41 ug/m3 , valor este último que esta por riba do valor limite anual da lexislación
vixente (40 ug/m3) e moi alonxados e mesmo duplica o recomendado (anual) pola OMS (20
ug/m3). A concentración media diaria alcanzou unha máxima o dia 9 de marzo con 83 ug/m3.
3

Porto de A Coruña En febreiro e marzo: 7 días con superacións dos 50 ug/m umbral de protección diario da
3
saúde. Moi altas outros 10 días con concentracións medias de ate 83 ug/m en media diaria.
Febreiro
3
ug/m
Marzo
3
ug/m

Día 22
43
Dia 1
56

23
55
8
46

24
65
9
83

25
43
10
66

27
46
12
48

28
47
13
58

Evolución diaria de partículas do 21 de febreiro a 22 de marzo.

29
46
14
57

15
45

16
40

21
40

Fonte : Porto de A Coruña

Evolución horaria da contaminación por partículas ao longo do día (15 e 16 de marzo )

4.3. Santiago.

Estación de tráfico en área urbana situada no entorno de San Caetano, fronte ás Cancelas

Medias diarias. PM10. Concentracións diarias.






De 80 días de estudo, 4 días (5%) presentan valores con concentracións medias
diarias superiores a 50 microgramos/m3 .
Un total de 12 días presentan valores superiores a 40 microgramos/m3.
En Santiago so 42 días de 80 están por debaixo de 20 microgramos /m3 ( A OMS
ainda aceptando 50 microgramos /m3 diarios, recomenda – sen obriga- valores en
medias anuais de 20 microgramos/m3.)
Un total de 17 días (21%) de 80 presentan concentracións medias diarias inferiores
a 10 microgramos/m3, valor que podemos considerar baixo e moi aceptábel .
Situación horaria.
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As oscilacións en Santiago son importantes de hora en hora e flutúa ao longo do día
e dos días da semana como sucede noutras cidades con picos de serra en
determinadas horas. Temos mínimas21 horarias de 1 ug/m3 e máximas de 125,33
ug/m3, valor extremadamente alto. Chegan a superarse os 100 microgramos/m3
durante 7 horas de diversos días ( día 11/01, 13/01... ) e mesmo alcanzan valores
excepcionalmente altos en determinada hora (no límite e xa fora do período de
estudo ó dia 31/12/2011, os valores máximos chegan a 464 microgramos/m3 ) .
Do 1 de xaneiro ao 21 de marzo neste inverno, cun total de 1920 horas, durante
136 horas a concentración horaria de PM10 estivo por riba de 50 ug/m3, ou o que é
o mesmo o 7,1 % do tempo superou o valor establecido na lexislación europea para
protección da saúde humana (diaria) .
Outras 133 horas tiñan como resultado concentración que estaban entre 40 e 50
ug/m3, o que siñifica que o 6,9% do tempo estaba próximo ao máximo permitido
ainda que superaría os valores limites de protección da saúde humana no periodo
anual. (40 ug/m3 ).
Un total de 269 horas presentaban valores por riba de 40 ug/m3, equivalentes ao
14% do tempo total do período,
Lembremos que as Directrices da OMS indican que, para prever os danos a saúde,
en periodos longos – anual- os niveis deben situarse por baixo dos 20 microgramos
por metro cúbico e non se coñece un umbral de PM por debaixo do cal desaparezan
os efectos nocivos para a saúde.
Situación mensual
A Xunta de Galicia da valores para Santiago de concentración medias mensuais de
22 ug/m3 para xaneiro, 23 ug/m3 para febreiro e 25 ug/m3 para todo o mes de marzo
, valores todos dentro da lexislación vixente (40 ug/m3 anual) pero alonxados do
recomendados (anual) pola OMS (20 ug/m3). Ao mesmo tempo para os tres
primeiros meses do ano refería 4 superacións de 50 ug/m3 en medias diarias das 35
permitidas no ano.

Santiago

PM10 medias diarias en S. Caetano.

Fonte: Xunta de Galicia

4 días con superacións de 50 ug/m3 e moi altas outros 8 días
3

10/01/2012
14/01/2012
01/03/2012

42,12 ug/m
53,53
42,46

11/01/2012
31/01/2012
13/03/2012

58,93
41,98
42,97

12/01/2012
25/02/2012
14/03/2012

47,03
42,99
43,86

Gráfica de medias diarias en Santiago, estación S. Caetano

21

O día

13/01/2012
29/02/2012
16/03/2012
.

52,58
50,33
40,71

Fonte: Xunta Galiza

6/02, 25/02, 17/03, rexistra valores de 1-2- 3 microgramos/m3 e o día 22/01 rexistra 3

microgramos/m3 durante 11 das 24 horas
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Gráfica de medidas horarias da estación de Santiago de Compostela.
Altura:220 m.

4.4. Ferrol.



Lat:42.8758 N, Lon:8.55917 W,

Corresponde o mes de xaneiro, febreiro e marzo. Fonte BSC.Caliope.

Estación de tráfico en área urbana situada no Parque Raíña Sofía.

Tres días (3,7%) ao longo do inverno no período de estudo superan os 50
microgramos/m3. En dous días superáronse os 60 ug/m3.
A Xunta da valores para Ferrol de concentracións medias mensuais de 19 ug/m3
para xaneiro, 24 ug/m3 para febreiro e 34 ug/m3 para todo o mes de marzo , valores
dentro da lexislación vixente (40 ug/m3 anual) pero superiores aos recomendados
(anual) pola OMS (20 ug/m3). Ao mesmo tempo para os tres primeiros meses do ano
refería 4 superacións de 50 ug/m3 en medias diarias das 35 permitidas no ano.

Ferrol PM10 medias diarias

.

Fonte: Xunta de Galicia

3

3

3 días con superacións de 50 ug/m e 5 máis con concentracións entre 40 e 50 ug/m
27/01/2012
13/03/2012

62,67 ug/m3 24/02/2012
44,73
14/03/2012

40,54
63,29

Gráfica de medias diarias en Ferrol.

01/03/2012
15/03/2012

42,06
45,86

12/03/2012
16/03/2012

42,14
52,25

Fonte: Xunta Galiza
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Gráfica de medidas horarias da estación de Ferrol.

Corresponde o mes de xaneiro, febreiro e marzo. Fonte

BSC.Caliope

4.5. Outras cidades e outras estacións

Fonte: Xunta de Galicia

Lugo, Pontevedra e Ourense non chegan a concentracións medias diarias de 50
microgramos/metro cúbico, aínda que algunha achégase a ela . O mesmo sucede en Arzúa,
Laza ou Marín. Algúns rexistro horarios están moi por riba de 50 ug/m3.

Marín. Gráfica de medidas horarias da
estación de Marín (Escola naval), Lat:42.3886 N,

Laza. Gráfica de medidas horarias da
estación de Laza. Lat:42.0617 N, Lon:7.40854 W,

Lon:8.70981 W, Altura:76 m. Corresponde a xaneiro, febreiro e
marzo. Fonte BSC.Caliope

Altura:760 m.. Corresponde a xaneiro, febreiro e marzo.
Fonte BSC.Caliope

Lugo e Pontevedra Superan algún día a concentración media diaria de 40 ug/m3 En
valores horarias ao longo do día as cidades citadas presentan en varias ocasións valores
superiores aos 40 ug/m3 e en algúns casos como sucede en Pontevedra supéranse
amplamente os 100 ug/m3 ( Pontevedra: 11/01= 121,8 ug/m3 as 21 h.; 12/01= 154,1 ug/m3 as
21 h; 13/01= 141,8 ug/m3 as 24 h...).
A Xunta da valores de concentración media mensual para Pontevedra de 26 ug/m3 para
xaneiro, 27 ug/m3 para febreiro e 30 ug/m3 para todo o mes de marzo , valores dentro da
lexislación vixente (40 ug/m3 anual) pero superiores aos recomendados (anual) pola OMS
(20 ug/m3). Ao mesmo tempo para os tres primeiros meses do ano refería 4 superacións de
50 ug/m3 en medias diarias das 35 permitidas. Para Lugo os valores son son 23 ug/m3 ,25
Contaminación por partículas . Inverno 2012
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ug/m3 e 29 ug/m3 , todas dentro de valores aceptados na lexislación vixente, con 1 día de
superación dos 50 ug/m3

Gráfica de medidas horarias da estación de Lugo.

. Lat:42.9981 N, Lon:7.55 W, Altura:450 m. Corresponde a

xaneiro, febreiro e marzo. Fonte BSC.Caliope

Ourense non presenta ningún día con concentracións medias diarias que supere os 40 ug/m3
no trimestre, aínda que se achega sen sobrepasar este valor en varios días. En valores
horarios
en algunha momento supéranse os 40 ug/m3 e mesmo poden superar
puntualmente os 70 ug/m3 ( especialmente en xaneiro). A concentración media mensual de
xaneiro chegou a 20 ug/m3 , valor recomendado pola OMS, en febreiro e marzo estivo por
baixo deste valor.
Arzúa presenta tres días con valores medios diarios que superan os 40 microgramos/m3 (
dia 14/03 = 42,7 ug/m3; 15/03= 44,6 ug/m3; 16/03= 40,7 ug/m3 ). Con máximas horarias que
superan os 60 ug/m3 como sucedeu o 14/03 ( 64,3 ug/m3). Arzúa chega a 26 ug/m3 en
concentracións medias mensuais no mes de marzo en conxunto e presenta dúas superacións
do 50 ug/m3

Laza o día 29/02 alcanzou os 46,65 ug/m3 de media diaria. A concentración media mensual
máis alta foi en febreiro con 14 ug/m3, valor que podemos considerar moi aceptabel e por
debaixo das recomendacións da OMS.
Marín presenta medias diarias que superan en catro ocasións os 40 ug/m3. Os valores
horarios aínda sendo normalmente baixos presentan en algún momento valores superiores
e superan os 80 ou mesmo 100 ug/m3 ( día 11/1= 108,1 ug/m3). A concentración media
mensual de xaneiro chegou a 20 ug/m3 , valor recomendado pola OMS; en febreiro e marzo
estivo por baixo deste valor.
Ponteareas , sin que ofrezan publicamente datos horarios, nin diarios na páxina da
Xunta, aparece nos Informes Mensuais con medias mensuais moi elevadas: 50 ug/m3 para
xaneiro, 41 ug/m3 para febreiro e 35 ug/m3 para todo o mes de marzo , valores en xaneiro e
febreiro moi por riba da lexislación vixente e duplican os recomendados pola OMS (40 ug/m3
e 20 ug/m3 respectivamente). Ao mesmo tempo para os tres primeiros meses do ano refería
20 superacións de 50 ug/m3 en medias diarias das 35 permitidas. Ponteareas xunto con
Vigo estaban a cabeza da contaminación por PM10 neste inverno.
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4.6. Rede industrial.

Fonte : Xunta de Galicia.

Industrias e partículas PM10 Na rede industrial

moitas estacións non ofrecen datos
públicos diarios relativos as partículas PM10. Dos resultados horarios que ofrecen e das
medias mensuais que se reflicten nos Informes Mensuais que temos na páxina da
Consellería de Medio Ambiente desprendese que varias industrias , especialmente en
febreiro e marzo superaron varias veces os 50 ug/m3 en algunha das estacións de medida,
polo que a situación e mellorábel , sobretodo porque en algúns casos se está rozando os
valores máximos permitidos na lexislación vixente e moitas industrias están moi por riba
dos valores recomendando pola OMS ( 20 ug/m3 en media anual). Destacamos algunhas
industrias e estacións con superación algún día dos valores límite (50 microgramos/m3),
como por exemplo as seguintes empresas: SGL Carbón, Cementos Cosmos, Ferroatlántica
Dumbría, Citroën, Finsa Santiago...

Rede industrial. Estacións e industrias que presentan altos valores de PM10 ou superan
medias diarias de 50 microgramos/metro cúbico de aire.

Industria

Nome da estación/s de rexistro, día/mes e valor de concentración

SGL Carbón

Con concentracións medias mensuais que oscilan de 25-35 ug/m . Durante o mes de marzo superou
3
7 veces os 50 ug/m e outras 2 veces no mes de febreiro.
3
3
Estación Sur, día 13/1=52,46ug/m ; día 24/2=57,88; día 23/2=55,67ug/m ; ..

Cementos Cosmos

Con concentracións medias mensuais que oscilan de 15-35 ug/m3. No mes de de febreiro tivo 5
superacións ( Sur) e 3 en marzo.
3
3
Estación Sur día 9/2=125,6 ug/m ; día 8/2=82,21ug/m ; ...

3

3

Ferroatlántica Dumbría

Con concentracións medias en xaneiro que oscilan de 10 a 23 ug/m .
3
Estación de Paradela 5/1=77,75 ug/m ; ...
3

Citroën

Con concentración medias mensuais que varían de 28 a 35 ug/m . Durante o mes de marzo tivo 5
superacións.
3
3
3
A estación C. Oeste para partículas PM10 día 12/1= 60,3ug/m ; 13/1= 54,0 ug/m ; 28/2= 49,9 ug/m ;
...
3
3
(A estación Citroën Este 1 para partículas PM2,5 : dia 22/2= 61,65 ug/m ; día 23/2= 47,67 ug/m ...)

Finsa Santiago

Con concentración media de 27 ug/m3 no mes de marzo. A Estación Campo de fútbol día 12/2=
3
59,09 ug/m ; ...)

Ferroatlántica Sabón

Con
concentración media mensual en marzo de 42 ug/m3. Durante o mes de marzo tivo 8
superacións.

Alcoa S Ciprian

Con concentración media de 33 ug/m3 no mes de marzo tivo 2 superacións en marzo.

C.T. Sabón

Estación de Sorrizo . Con concentración media de 34 ug/m3 no mes de marzo.

C.T. Meirama

Con concentracións medias de 22 e 26 ug/m3 no mes de marzo en dúas estacións con 2 superacións.

Repsol

Presentan valores de 24 ug/m en marzo e próximos ao máximo 50 ug/m e mesmo superounos 1 día
3
en marzo. Estación de Arteixo dia 3/2= 44,42 ug/m ; ..

3

Materiales del
Atlántico

3

3

- Materiales del Atlántico : estación do IES 29/02 = 43,46 ug/m ;.. sen superación

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos da Xunta de Galicia
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Medias mensuais. Partículas PM10.
Resumo das concentracións medias mensuais e número de días con superación de 50
microgramos/m3
(Marzo corresponde ao mes completo)

Concentración media mensual ug/m3
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3
Concentración media mensual
Número de días con >50 ug/m3





5.

ESTACIÓN

Xaneiro

A Coruña
2 estacións
Santiago
2 estacións
Vigo22

35
4
22
3

Febreiro

Marzo

Valor de
referencia

26
31
24
39
34
40
2
1
3
8
4
35 ao ano
14
23
17
25
18
40
0
1
0
0
0
35 ao ano
21
42
47
40
0
7
15
35 ao ano
Ferrol
19
24
34
40
1
0
3
35 ao ano
Lugo
23
25
29
40
0
0
1
35 ao ano
Ourense
20
13
14
40
0
0
0
35 ao ano
Pontevedra
26
27
30
40
1
1
2
35 ao ano
Marín
20
18
14
40
2
0
0
35 ao ano
Ponteareas
50
41
35
40
6
10
4
35 ao ano
Laza
4
15
14
40
0
0
0
35 ao ano
Arzúa
14
20
26
40
0
0
2
35 ao ano
Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes Mensuais Xunta

Concentracións medias mensuais (primeiro trimestre do ano 2012).
Aténdenos a lexislación vixente ( media anual 40 ug/m3), so Vigo en febreiro e
marzo e Ponteareas en xaneiro e febreiro estarían por riba deste valor, pero si
temos en conta as recomendacións da OMS ( media anual 20 ug/m3), a maioría das
estacións superarían durante algún mes ou nos tres estudados estes valores,
unicamente Ourense, Laza e Marín estarían no trimestre por debaixo .
Vigo superou nos tres primeiros meses do ano durante 22 días os 50 ug/m3 ;
Ponteareas superounos 20 días; A Coruña 13 días, Santiago , Pontevedra e Ferrol 4
días cada un... Aínda que a lexislación vixente permite que podan ser 35 días no ano
os que superen as media diaria de 50 ug/m3, cando nun trimestre temos os valores
citados podemos dicir que en algún caso vamos superar ou rozar a lexislación , xa de
por si permisiva si a comparamos coas recomendación da OMS.

SITUACION NO INVERNO 2012 EN GALICIA.
PARTÍCULA PM2.5.

( entre 1 xaneiro-21 marzo)

Rexístranse partículas PM2.5 en estacións de Santiago, Marín , Ponteareas23 e Laza. As
concentración media diaria non debe superar os 25 microgramos/m3 segundo as
recomendación da OMS xa que non está lexislado a nivel diario na UE, e a lexislación
22

Para xaneiro corresponde únicamente ao 9% das mostras

23

Ponteareas non figura no histórico da páxina Web da Xunta con parámetros de medidas PM10 ou PM2,5 pero si figuran as
medias mensuais no Informes Mensual da Xunta
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vixente unicamente cita valores en media anual de 25 ug/m3. A Organización Mundial da
Saúde, OMS, recomenda un máximo de 10 microgramos/m3 para ese mesmo período
Marín. En Marín, 16 días dos 80 estudados presenta valores de concentracións medias diarias
que superan 25 microgramos/m3. O 20% dos días do inverno están
por riba das
recomendacións da OMS (xa que non hai lexislación de referencia vixente). En varias
ocasións a nivel horario se superaron os 25 ug/m3 alcanzando mesmo o dia 11/01 as 12h un
valor extremadamente alto de 102 ug/m3
Gráfica de medidas horarias da estación de Marín (Escola naval), Lat:42.3886 N, Lon:8.70981 W,
Altura:76 m. . Corresponde a xaneiro, febreiro e marzo. Fonte BSC.Caliope.

Laza. En Laza so 4 días (5%) presentan concentracións medias que superan os 25
microgramos/m3. As concentracións horarias alcanzan valores moi importantes, en algún
caso superan 80 ug/m3 4/03 0.0h =80,64 ug/m3 , e en algunha ou varias horas ao longo do día
superan ampliamente os 50 ug/m3 ( dia 29/02; 2/03; 4/03, 12/03...), podemos dicir que as
superacións horarias foron moi importante en especial dende mediados de febreiro a
mediados de marzo24.
Gráfica de medidas horarias da estación de Laza. Lat:42.0617 N, Lon:7.40854 W, Altura:760 m. .
Corresponde a xaneiro, febreiro e marzo. Fonte BSC.Caliope

Santiago. En Santiago son 19 días no período de estudo que supera os 25 ug/m3, é dicir o
23,7% en Santiago dos días do inverno están por riba das recomendacións da OMS. Os
valores das medias diarias presentan mínimos de 3,35 ug/m3 e máximas de 48,51 ug/m3 ( 3
dias con concentración por riba de 40 ug/m3) . Os valores horarios oscilan entre un mínimo
de 1 ug/m3 a un máximo de 74,17 ug/m3 .

24

Fonte BSC. Na estación de Laza Lat:42.0617 N, Lon:7.40854 W, Altura:760 m
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Santiago PM2,5 Días nos que temos 19 superacións para a protección da saúde humana
en medias diarias segundo as recomendacións da OMS. Fonte: Xunta de Galicia.
10/01/2012
13/01/2012
10/02/2012
25/02/2012
29/02/2012
13/03/2012
16/03/2012



28,44
44,42
32,48
36,81
37,89
33,75
38,04

11/01/2012
14/01/2012
22/02/2012
26/02/2012
01/03/2012
14/03/2012

42,93
48,51
27,58
33,37
36,07
36,10

12/01/2012
31/01/2012
24/02/2012
28/02/2012
12/03/2012
15/03/2012

38,52
34,51
26,01
28,85
25,64
27,56

Santiago e Marín presentan unha notable similitude nas gráficas (concentracións diarias)

Gráfica de valores medios de PM2,5 de xaneiro-marzo en Santiago e Marín. Fonte : Xunta de Galicia.

Santiago. Rexistros e predición das concentracións de partículas PM2,5 . Inverno 2012.

Fonte BSC.
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Resumo das concentracións Medias mensuais. Partículas PM 2,5.
(Marzo corresponde ao mes completo)

Estación

Marín
Santiago
Laza
Ponteareas

Concentración
media en xaneiro
ug/m3
18
18
4
34

Fonte: Elaboración propia a partir dos Informes Mensuais Xunta

Concentración
media en febreiro
ug/m3
16
18
13
34

Concentración
media en marzo
ug/m3
12
20
11
25

Dias que superan os 25
ug/m3 ate o 21 de marzo.
16
19
4
?

Lembremos que o valor obxectivo anual ( Real Decreto 102/2011) é de 25 ug/m3 e a OMS
recomenda media diaria de 25 ug/m3 pero de media anual 10 ug/m3 .




Marín, Santiago, Laza e Ponteareas , excepto Laza en xaneiro presentan medias
mensuais que superan bastante os 10 ug/m3 recomendados como media anual pola
OMS.
Ponteareas estaría en xaneiro e febreiro bastante por riba do valor obxectivo anual
da lexislación vixente.

RELACION ENTRE PARTICULAS GRANDES ,PM10 , E
PEQUENAS E FINAS , PM2,5 E PM1.

6

A única estación para poder comparar as concentracións entre partículas de diverso tamaño
é S. Caetano en Santiago, aquí observase que existe unha notable relación entre as
concentracións de partículas grosas, PM10, e partículas finas, PM2,5 e PM1. De tal maneira
que as partículas finas teñen un peso moi importante na granulometria de partículas
PM10 tanto ao estudar as concentracións medias diarias como as concentracións horarias.
Practicamente o 81% das partículas rexistradas como de tamaño grande (PM10) son en
realidade de tamaño pequeno (PM2.5). En mostras horarias individualizadas a porcentaxe
pode chegar e mesmo superar o 95%.
En Santiago, durante 11 días as partículas pequenas PM2,5 representaron entre o 90% e o
100% da granulometria de partículas grandes PM10, e durante 51 días dos 80 estudados, a
granulometria de PM2,5 representan entre o 80% e o 100% dos contemplados como
partículas grandes PM10 . A importancia deste alta porcentaxe das partículas pequenas no
rexistro PM10, radica en que existe unha moi gran proporción de partículas pequenas ,é
dicir a granulometria do material particulado é pequena ou fina, o que significa mais perigo
para a saúde humana pois ao respirar a atmosfera contaminada as partículas poden
penetrar mais facilmente ate o interior dos pulmóns e alcanzar os alvéolos pulmonares
facilmente.
Relación entre partículas PM10,PM2,5, PM1.

Media PM2,5/PM10

Media PM1/PM2,5

Media PM1/PM10

Media 0,809

0,824

0,666
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Relación PM 2.5 e PM10. A relación entre PM2.5 e PM10 representa a cantidade de material
pequeno ( casi todo de orixe antropico) e o total de partículas menores a dez micras presentes
na atmosfera. Practicamente o 81% do total das partículas PM10 son partículas de
granulometria PM2.5. Indicanos que a procedencia da contaminación25 pode ter máis relación
con fontes estacionarias ( con porcentaxes entre 0,56 e 0,96) e procesos varios (0,93-0,96) que
con fontes móbiles ( 0,98). Asimesmo este porcentaxe esta en consonancia cos resultados
atopados en outros países para a relación PM2,5 e PM10 en zonas industriais : Birminghan,
(no inverno 0,80), Pais Vasco (0,74), Este de USA (0,75) ou Tarragona (0,62).
Relación P1 e PM2.5. Aproximadamente o 82% das partículas PM2.5 son de diámetro inferior
a 1 micra.
Relación PM1 e PM10. As partículas PM1 son fundamentalmente produtos de combustión e
aerosois fotoquímicos, aproximadamente o 67% do total de partículas PM10 son partículas de
tamaño inferior a 1 micra, particulas moi perigosas para a saúde.

Mostra escollida ao azar de valores diarios e horarias que non indican o gran peso que presentan as
partículas finas (PM2,5 e PM1) no total de partículas (PM10). Fonte. Elaboración propia a partir datos Xunta.
Concentracións diarias

Día/mes
11/01
12/01
13/01
14/01
10/02
17/02
25/02
10/03
16/03
20/03

Concentracións horarias

PM10

PM2,5

PM1

ug/m3
58,93
47,03
52,58
53,53
39,67
13,06
42,99
15,56
40,71
14,18

ug/m3
42,93
38,52
44,42
48,51
32,48
7,62
36,81
11,53
38,04
10,1

ug/m3
39,45
35,71
40,84
46,27
29,61
5,83
32,6
9,5
30,8
8,08

Día/mes
7/01
10/01
10/02
23/02
25/02
29/02
1/03
1/03
13/03
15/03

PM10

PM2,5

PM1

ug/m3
12,5
32,67
54,33
39,67
57,5
105,17
69,33
50,5
32
48,17

ug/m3
11
27,17
43
20,83
45,8
70
66,33
47,5
28
41,67

ug/m3
10,70
25,14
39,23
17,05
39,79
30,22
64,19
45,63
25,79
37,09

Hora
da
medida
21h
14h
10h
13h
0.0h
8h
6h
7h
21h
22h

Grafica de concentracións medias diarias PM10, PM2,5 e PM1. Fonte Xunta de Galicia. Estación S. Caetano . Santiago

25

Galvis, e Rojas. 2005. Relación entre las partículas finas (PM2,5) y respirables( PM10) en la ciudad de Bogotá.
ACTA NOVA; Vol. 3, Nº2, junio 2006 . Ademais de citar os diversos datos en varios países indica as Fontes de emisión
e a relación PM2.5/PM10 . Presenta as fontes relacionadas coa emisión de partículas finas (PM2.5) e partículas
respirables (PM10).
Fontes estacionarias
Fontes fuxitivas
Procesos varios
Fontes móbiles
Combustión combustibles
Rúas pavimentadas 0.25
Queima de desfeitos 0.96
Na estrada 0.98
0.96
Rúas non pavimentadas 0.15
Queima de residuos agrícolas
Procesos industriais 0.56
Construción e demolición 0.15
0.93–0.96
Operacións agrícolas (cultivos, etc.) 0.20
Incendios forestais 0.93
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7.

ENTRADA DE PARTICULAS PROCEDENTE DO PO DO SAHARA

Ao longo do inverno no mes de xaneiro e marzo deuse a entrada de partículas procedentes
de África. Durante os días 14 e 15 de xaneiro e nos días 1, 11, 15 e 16 de marzo do 2012
prodúcese intrusión de aire africano na Península Ibérica e chega a Galicia, aire do deserto
do Sahara caracterizado26 por unha alta concentración de partículas PM10, PM2.5 e
partículas superfinas, e alta carga de compostos biolóxicos (fungos, virus, bacterias
estafilococos, ácaros moitos deles patóxenos...), compostos fecais, polen, metais pesados,
contaminantes orgánicos persistentes como pesticidas, insecticidas, etc. Estas nubes de po
levantadas no norte de Arxelia e Marrocos -como é o caso do 1 marzo- ou noutras zonas
máis ao sur e máis lonxanas, vense transportadas cara o norte grazas ao vento e as altas
presións na zona atlántica e veñen a representar unha seria ameaza para a saúde. As
nubes de po do Sahara deixaron no noso territorio deposición seca e húmida de partículas
que alcanzan no día 14 e 15 de xaneiro valores de concentración de 1-10 ug/m3 e deposición
de po de 10-500 miligramos/m2 , valor similar ao calculado para o día 11 de marzo. Nos días
15 e 16 de marzo a intrusión foi maior e os valores de concentracións estaban comprendidos
entre 1 e 20 ug/m3, cunha carga total de po27 para o 16 de marzo de entre 27,6 e 669,7
miligramos/m2 para as 6 h , e de 197,1 e 402,8 miligramos/m2 as 18 h.
Mapas de previsión de contaminación por partículas. Días 13 xaneiro, 1 marzo, 15 marzo

Fonte: BSC. Caliope, Barcelona e Prevision Skiron. Univer. Atenas (Informe Ministerio de Agricultura)
26

Eugenio Mojena. Nubes de Polvo del Sahara. Su presencia en el Mar de Caribe. Instituto de Meteorologia. Sección de Satélites.
Centro de Pronóstico. http://www.mvd.sld.cu/doc/NubesPolvoSahara.htm
27

Fonte Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino, en Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España.
Datos do modelo meteorolóxico de mesoescala Skiron . 2012.
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8.

NIVEIS DE FONDO. ATMOSFERA LIMPA. O SAVIÑAO ( Lugo ).

O Estudo da atmosfera limpa realizase en sitios apartados, sen tráfico nas proximidades,
lonxe de industrias, apartado de influencias humanas ( mesmo vivendas...) , búscase no
rural un lugar que cumpra as condicións para estudar o que se coñece como os valores de
fondo que se correspondería cunha atmosfera relativamente e supostamente limpa . A
Estación EMEP28 de O Saviñao (Lugo) que cumpre as condicións citadas rexistrou valores
de fondo que podemos considerar altos en xaneiro, febreiro e marzo e mesmo superou en
algún momento do día o umbral de protección da saúde (50 microgramos/m3 en media
diaria) como sucedeu a mediados de marzo. Esto indica que a contaminación non é só local,
propia de cidades senón que é global .
Mapa da Rede europea EMEP e Concentracións de fondo de PM10 no inverno 2012, en xaneiro, febreiro e marzo.
Fonte Aemet e BSC

Gráficas de xaneiro, febreiro e marzo de partículas PM10 na Estación EMEP de O Saviñao (Lugo). Lat:42.6347 N,
Lon:7.70472 W, Altura:506 m. Os valores de fondo (suponse atmosfera limpa) tamén son altos aquí e mesmo
puntualmente superan a lexislación en determinados días como observamos nas gráficas.

28

A rede EMEP/VAG/CAMP é unha rede europea dedicada a observación da composición química da atmosfera lonxe de
fontes contaminantes. Nesta rede que ten 13 estacións no Estado, ten en Galicia a estación de O Saviñao en Lugo e Noia, na
Coruña. Inicialmente, o programa europeo EMEP (Programa de Cooperación para a Vixiancia e Evaluación do Transporte a
Gran Distancia de Contaminantes Atmosféricos en Europa) centrouse na avaliación do transporte transfronterizo da
acidificación e eutrofización . Máis tarde, o programa ampliouse para facer fronte a formación de ozono troposférico e, máis
recentemente, dos contaminantes orgánicos persistentes (COP) , metais pesados e partículas .
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Detalle das superacións:

Partículas. Superación do valor límite de PM2,5 e PM10 na estación de Fondo de O Saviñao(Lugo)
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9.

CONTAMINACION LOCAL OU GLOBAL?.

A contaminación pode verse influída e agravada non so polo tipo de foco emisor senón por
diversos factores meteorolóxicos, topográficos... A dispersión da contaminación ten moito
que ver coas variacións de intensidade e dirección do vento, así como por outras condicións
meteorolóxicas que favorecen situacións de contaminación e de alta concentración de
contaminantes : ausencia de precipitacións,
situacións anticiclónicas, estabilidade
atmosférica e inversións térmicas... situacións que permiten que as elevadas concentracións
perduren durante horas ou días e mesmo que percorran bastante distancia. Cando nos
fixamos nas
distintas cidades nas concentracións medias superiores a 40 ou 50
3
microgramos/m , observamos a coincidencia de concentración elevadas os mesmos días, en
cidades tan distantes como A Coruña, Vigo ou Ferrol. A problemática das partículas na
atmosfera está relacionada co tráfico rodado, pero tamén está afectada pola industria, o
eixo atlántico: Ferrol, A Coruña, Santiago e Vigo presenta grandes coincidencias no que
respecta a concentracións de partículas, mentres que Lugo e Ourense presentan menos
número de días de altas concentracións. Sospeitosa é tamén a coincidencia das gráfica
horarias de PM2,5 de Santiago e Marín. Sorprende o alto número de valores horarias” en
PM10 e PM2,5 na rede de fondo EMEP. Observase máis unha situación de contaminación
xeral que de contaminación local, como queda patente nos mapas da Universidade de
Colonia en Alemania

Días de coincidencia de concentracións superiores a 40 ug/m3 entre diversas cidades
Entre Coruña e Vigo

Entre
Coruña
Santiago e Ferrol

Febreiro: 23,26,29
Marzo:
1,9,10,13,14,15,16

Marzo:
1,13,14,15,16

Vigo,

Entre Coruña e Santiago

Entre Coruña, Vigo e
Lugo

Xaneiro:
10,11,12,13,14

Febreiro: 26
Marzo: 15

Mapas de previsión da contaminación que coinciden con altas concentracións observadas en
medias diarias ( días 10,13,14 de xaneiro, 24,25,29 de febreiro e 9,13,15 e 16 de marzo). Fonte: RIU Universidade de
Colonia. (Rheinisches Institut für Umweltphhysik EURAD- uni Koeln)
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Previsión para o día 7 de marzo

Previsión para o día 8 de marzo

QUEN EMITE MAIS PARTÍCULAS?

10.

1.

Podemos preguntarnos que é mais importante con relación as emisións: a industria, os
automóbiles, as calefaccións...
 A industria . En especial o sector eléctrico térmico, a industria de aluminio ,
industria de ferroaliaxes, industria de refino de petróleo, industria madeireira,
industria do papel e cartón, industria do cemento, a minería.. son os maiores
emisores de partículas. As emisións de partículas PM 10 pódense estimar en 56.000 toneladas/ano.
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O transporte. En especial o transporte por estrada podía estar emitindo da orde de
200- 250 toneladas de partículas, pero estas partículas cando se analizan con detalle
descubrimos que a gran maioría son de tamaño inferior a 2,5 micras , polo tanto
comparándoas coas emisións indutriais aínda que cuantitativamente son moi
inferiores , cualitativamente son moi importantes por dúas razóns, unha porque se
inxectan directamente nas proximidades dos habitantes (cidades, vías transitadas..)
e outra porque estas partículas atravesan facilmente os filtros das vías respiratorias
superiores e chegan aos bronquios e bronquíolos e algunhas dado o seu pequeno
diámetro poden alcanzar aos alvéolos e permanecer anos aquí antes de que nos
desfagamos delas cando non son capaces de atravesar a membrana alveolar e pasar
ao sangue vehiculizandose as distintas partes e órganos do corpo .
Os usos domésticos, administración, defensa, sanidade , ensino , correos, comercio e
hostalería, agricultura e pesca apenas superarían as 500 toneladas/ano.

O total de emisión pode non chegar a 7.000 toneladas/ano, valor moi alto, pero a vez moi
inferior as emisións estimadas29 no ano 2000 onde superabamos algo as 11.000 toneladas.
¿Que sucede para baixar a cifra actual?, a explicación está que as grandes emisoras as
centrais térmicas ao deixar de utilizar lignito para queimar hulla subituminosa diminuíron
as súas emisións de forma moi notable30.



EMISIONS POLA INDUSTRIA

Os últimos datos publicados correspondentes ao ano 2010 no rexistro de emisións PRTREspaña dan para Galicia un valor de emisión a atmosfera de 1.531,2 toneladas de PM10.
Esta emisión corresponde so a 9 grandes industrias31 polo que a emisión total da industria
galega descoñecémola, pero tendo en conta que o número de grandes industrias baixou
respecto do ano 2008 e ao mesmo tempo non están contabilizadas no ano 2010 industrias
xeradoras de grandes cantidades de partículas como as fábricas de cerámica e ladrillo ,
fábricas de taboeiros, industria téxtil, nin canteiras, nin industria ligadas a minería da
pizarra e granito, ... podemos estimar que o valor real das emisións pode multiplicarse por
4 ou 5 ou quizá máis e así o valor que aparece oficialmente no rexistro de emisións non

29

Varela, R. 2004. Contaminación atmosférica en Galiza. Baia Edicions.

30

Ver nota 31.

31

Fonte: PRTR-España. Novembro 2011.
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rexistra a realidade e mesmo minóraa de forma notabel. No rexistro PRTR non figura a
emisión de partículas PM2,5 nin PM1 pola industria.
Emisión de partículas PM10. Evolución da emisión de partículas, PM10.
Ano
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Nº empresas que declaran
9
9
16
10
8
7
10
Toneladas que emiten
1.531,2
1.522,6
4.161,9
3.794,5
5.426
5.383,4
6.454,8
Fonte : Elaboración propia a partir dos datos do Rexistro de emisións PRTR, diversos anos.

No ano 2010, último no que están publicados os datos no Rexistro de Emisións
Contaminantes, temos para Galicia rexistrados 6.201 Complexos industriais e 26 actividades
distintas. Deste total32 so 77 complexos notifican que emiten partículas PM10 a atmosfera e
so 9 declaran por superar o umbral33 para
informar publicamente. As notificación
corresponden a 6 actividades: 4 na Coruña, 2 en Lugo e 1 en Ourense e 1 en Pontevedra. As
instalacións de combustión, produción de metais en bruto non ferrosos e fabricación de non
metais representaba o 69% do total.

Mapa de industrias no PRTR . Todas as actividades e provincias . Mapa de industrias que emiten partículas en
Galiza, segundo o PRTR, Rexisto de emisións contaminantes do Estado Español.

32

108 Complexos superaron o umbral de información pública e declaran algún ou algúns contaminantes.

33

O Umbral de información publica de emisións a atmosfera de PM10 está en 50.000 kg/ano . Real Decreto 508/2007. 20 abril
BOE 96.
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A.
A.Mapa de emisións de partículas

(PM en Kg/h) de Galicia e zonas limítrofes. Fonte: Previsións do BSC-

Barcelona Supercomputer Center- Caliope sistema de pronóstico de calidade do aire.

Emisións por actividade.



Fonte PRTR ano 2000.

EMISIONS DE PARTICULAS POLO TRANPORTE, AUTOMOBILES.

En Europa e no Estado español considerase que o tráfico rodado é responsable da terceira
parte das emisións contaminantes, en Galicia o trafico rodado ten menos peso na
contaminación, pero dado que inxecta directamente esta nos núcleos de poboación e en zonas
habitadas a problemática das partículas do tráfico rodado é importante no que se refire a
saúde .
En setembro do 2009 34 entra en vigor a norma Euro 5 que reduce as emisións de partículas
dos vehículos, o Reglamento Europeo que regula estes límites, anuncia una redacción

34

Fonte: autopista.es e e Comisión Comunidades Europeas , COM 2005/0282. Os límites de emisións contaminantes para
coches Diesel fixanse en: — 500 mg/km para o monóxido de carbono; — 5 mg/km ( redución del 80 % das emisións respecto da
norma Euro 4), para partículas; — 80 mg/km ( redución do 20% das emisións respecto da norma Euro 4), para os óxidos de
nitróxeno (NOx); — 230 mg/km. para as emisións combinadas de hidrocarburos e óxidos de nitróxeno. A emisions procedentes dos
coches de gasolina ou que funcionan con gas natural ou con GLP son de : — 1.000 mh/km, para o monóxido de carbono;— 68
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suplementaria do 50 por cento coa chegada do Euro 6, pero que será efectiva a partir del año
2014.
Os límites de emisións contaminantes para coches Diésel e gasolina, están establecidos en
5 mg/km para partículas, despois dunha redución do 80% das emisións para os Diésel
respecto da norma anterior ( Euro 4), mentres que no resto dos vehículos estableceuse o
límite apuntado xa que antes non existía . No suposto de que un automóbil recorre de media
entre 15.000 a 20.000 km /ano
teriamos unha emisión en Galicia de
1 kg de
partículas/automóbil/ano e como o parque automobilístico galego supera os 1,87 millóns de
vehículos, podiamos estimar unha emisión de 150 a 187 toneladas de partículas/ano, pero en
realidade pode ser moito maior xa que este suposto sería con coches que tivesen poucos anos,
pero dado que os coches anteriores ao 2009 emiten máis de 5 mg/Km e o parque
automobilístico galego e bastante antigo podiamos facilmente estar superando as 250-300
toneladas de PM10.
EMISIONS
DE
PARTICULAS
POLA
AGRICULTURA,
GANDEIRIRA,
SILVICULTURA ,INCENDIOS , PESCA E MARISQUEO E SERVIZOS.



Na Agricultura, Gandaría e Silvicultura as emisións de PM10 poden aproximarse a 20
toneladas as emisións combustivas35 , valor inferior as emisións na pesca , marisqueo,
miticultura e acuicultura que se poden aproximar a 70 toneladas.
As emisións do comercio, hostalería ( 5 toneladas) , educación (2 t), sanidade 1,5), defensa
(39), administración 1,3) usos domésticos (203)
No noso territorio a contaminación máis importante procede das industrias galegas a esta
sumase o tráfico, a xeradas nas vivendas, servizos... e a Galiza tamén chega unha parte da
contaminación das centrais térmicas , fabricas de cemento e outras industrias de León,
Asturias, Norte de Portugal e en determinados días as partículas poden proceder de centro
Europa e do Norte de África. As centrais térmicas e outras industrias de León e Asturias
afectan principalmente a Lugo, Ourense e a veces ao centro de Galiza , mentres que as
industrias portuguesas de Oporto , Maia.. dun dos polos maís dinámicos e importantes de
Portugal afecta ao sur de Galiza ( Vigo...) .

11.

¿QUE PODO FACER PARA PROTEXERME?
Debemos ter en conta o seguinte:
1. A Organización Mundial da Saúde, OMS, recoñece que a exposición crónica as
partículas aumenta o risco de enfermidades cardiovasculares e respiratorias, así
como de cancro de pulmón.

mg/km, para hidrocarburos no metanos; — 100 mg/km, para hidrocarburos totais. Ademáis, 60 mg/km ( redución do 25% das
emisións respecto da norma Euro 4), para os óxidos de nitróxeno (NOx); e 5 mg/km (introdución dun límite que non existía na
norma Euro 4) partículas (únicamente para os coches de gasolina de inxección directa que funcionan con combustión pobre).
35

Fonte: R. Varela .Contaminación atmosférica en Galicia. . Baia edicións. 2004
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2. A OMS afirma que as persoas maiores, os nenos e as persoas que sofren xa algunha
enfermidade son as mais sensibles.
3. A OMS considera que non se coñece un umbral de PM por debaixo do cal
desaparezan os efectos nocivos para a saúde.
Ante situacións de contaminación , coñecendo que se dan altas concentracións de PM10,
PM2,5 podemos atenuar ou diminuir os efectos nocivos e riscos que conleva respirar as
partículas, vexamos algúns exemplos:








Diminuír a permanecía ao aire libre. Nenos, maiores e poboación sensible pode evitar
estar ao aire libre ou diminuír a permanencia ao aire libre nas horas ou días de
maiores concentracións de partículas. A poboación que fai exercicio ao aire libre como
correr, ciclismo, ximnasia... porque lle gusta ou por recomendacións médicas debería
diminuír o exercicio e esforzo físico xa que as partículas poden viaxar mais
profundamente nos pulmóns. O exercicio ao aire libre na cidade pode sustituirse por
outra actividade que requira menos esforzo ( pasear en vez de correr por exemplo) ou
quizás pode aprazar o exercicio para outra hora ou outro día. Tampouco debe
recomendarse o exercicio en zonas de trafico intenso ( estradas, beirarrúas ... ).
Debería realizarse a marcha, correr , ciclismo en áreas de zonas verdes ou zonas de
moi pouco tráfico.
A forma de respirar tamén é importante. Respirar polo nariz é mellor que respirar
pola boca, si se respira pola boca as partículas poden penetrar mais profundamente
nos pulmóns.
Ventilar as vivendas a primeira hora do día ou a noite.
Enterarse de como
evoluciona a contaminación ao longo do día ou da seman na túa cidade e en función
diso cambiar o aire das vivendas e dos espazos pechados cando a concentración de
PM10 sexa menor (na maioria dos lugares nas primeiras horas do día ou pola noite).
Esixir información accesible e diaria. Os cidadans temos que ser máis esixentes e
demandar dar autoridades sanitarias e responsables dos Concellos, Xunta.. e dos
medios de comunicación que nos informen debidamente e “sen medo”. Ao observar as
previsións e as medicións horarias de PM10 ou PM2,5 sempre que se sobrepasen
certos valores que non teñen nin deben ser os da lexislación vixente senón os da
Organización Mundial da Saúde, OMS, se debe establecer un sistema de aviso xeral
por medio da radio, TV.. e un sistema de aviso personalizado ( vía teléfono, correo
electrónico...) nas horas e días de maior contaminación.

12

QUE PODE FACER A ADMINISTRACION PARA
PROTEXERNOS?

A normativa actual ( Real Decreto 102/2011, de 28 xaneiro, relativo a mellora da calidade
do aire) define
Valor límite como un nivel que pretende evitar, prever ou reducir os efectos nocivos para a
saúde humana, o medio ambiente e bens de calquera natureza que debe alcanzarse nun
período determinado e non superarse unha vez alcanzado, asimesmo define
Valor obxectivo como o nivel que deberá alcanzarse, na medida do posible no mesmo sentido
de protección que o valor límite.

A normativa actual no capítulo IV, Artigo 24. 1. di
Que en caso de verse superado o valor limite ou o valor obxectivo a administración debe
estudar as causas que orixinan a superación e establecer actuacións adecuadas para que esta
situación non se repita. Polo que a administración debe explicar o Plan de actuación, Plan de
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calidade do aire .... que poderán incluír ademais medidas específicas destinadas a protexer
aos sectores vulnerables da poboación, incluídos os nenos. Para a elaboración dos Plans
contarase coa colaboración dos titulares das actividades industriais potencialmente
involucradas e afectadas polas medidas incluídas nos mesmo e pola súa posta en aplicación.
Polo que se entende que os valores límite deben respetarse en todo o territorio e en caso de
verse superado as actuacións deben centrarse en:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Medidas a tomar para diminuír a contaminación.
Estimar as reducións posibles ao adoptar medidas.
Estudar o impacto das reducións sobre a calidade do aire.
Establecer un calendario de execución das reducións.
Establecer unha supervisións das medidas.
Fixar si se precisan as fontes de financiación.
g) Garantir a non superación a partir dunha data determinada.

Ademais a administración debe:
1. Informar. Informar en todo momento a poboación da situación atmosférica. A
información meteorolóxica a que estamos acostumados debe engadirse unha
información de contaminación ambiental, en paneis publicitarios das cidades, na
radio, TV...
Sería recomendábel e mesmo necesario que se informase
sistematicamente da situación atmosférica con relación a dispersión atmosférica e
as queimas controladas – baixa ou moi baixa difusión de fume...A información é básica para persoas en risco que deben evitar permanecer ao aire
libre durante moito tempo nos días de maior contaminación. Sanidade, en
situacións de aumento da contaminación en determinadas horas do día ou durante
algún día tería que avisar a poboación e en especial a poboación de risco , mesmo
pode utilizar os medios de comunicación normais e ter en determinados casos
avisos personalizados ( correo electrónico, teléfono...)
2. Vixiar. Vixiancia constante dos focos contaminantes. É imprescindíbel que as
industrias máis contaminantes en partículas vaian realizando plans anuais,
quinquenais..de redución de contaminantes e en particular de partículas e os
presenten a administración para que sexan aprobados . Asimesmo maior vixiancia
nas ITV dos automóbiles en xeral, en especial dos automóbiles vellos ( incluídos
camións , autobuses, tractores...) e en particular os motores diésel, que emiten ate
cinco ou seis veces máis partículas que os de gasolina . Vixiancia bianual das
calefaccións de gasoil caldeiras antigas,....
3. Educar. Debe infomarse adecuadamente e insistir en especial no ensino obrigatorio,
ensino de adultos... da repercusión na saúde da respiración de partículas
contaminantes, preocupándose de que o alumnado se fixe na emisión de partículas
no interior das vivendas , ensinándolle que se orixinan partículas co fume do
tabaco, co fume das cociñas de leña, nos braseiros, ao taladrar un parede, ao utilizar
unha rebarbadora ou un cortacepede... e como podemos diminuír esta emisión e
mesmo mostrar os grandes focos contaminantes na atmosfera.
4. Actuar.A nivel municipal medidas como lavar as rúas, incorporar filtros de
partículas nos autobuses urbans, controlar o po das obras ou limitar a velocidade
parecen pouco importantes xa que cada unha destas medidas só fai diminuír a
contaminación entre un 1 e un 2%, e polo tanto una a una son medidas que parecen
ridículas e pouco relevantes. Pero si as implantásemos todas xuntas, podíamos
reducir a contaminación36 entre un 15 e un 30%


36

Que debe aplicar a lexislación vixente ou as recomendacións da OMS.
Seguir ao OMS é o máis seguro, pero que dúbida cabe que o referente legal é

Querol en Global talent diario digital de Ciencia e Innovación . 25 abril
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a lexislación Real Decreto 102/2011, de 29 xaneiro de 2011, pero non se
precisa alcanzar os valores dos máximos permitidos diarios ou anuais .
Partículas PM10. Hoxe a lexislación contempla a emisión legal en media
diaria de 50 ug/m3 e 40 ug/m3 en media anual, a Organización Mundial da
Saúde, OMS, recomenda media anual 20 ug/m3. Media diaria 50 ug/m3.
Seria importante que a curto prazo cumpriramos a normativa da OMS en
media anual e mesmo no futuro non lonxano na medida do posible reducir
os valores da media diaria
Partículas PM2,5. Hoxe a lexislación contempla a emisión legal en media
anual 25 microgramos/m3, a Organización Mundial da Saúde recomenda
en media anual 10 ug/m3 e en media diaria 25 ug/m3. Por razóns de saúde
pública e dado que algúns estudos científicos recoñecen que 15 ug/m3 de
PM2,5 sigue tendo un impacto significativo na saúde, aconsellase a
redución da contaminación atmosférica por PM2,5 a niveles incluso
inferiores a 15 µg/m3 en media diaria e seguir as recomendacións da OMS
para media anual.
A maioría das cidades nin sequera miden as
concentracións de PM2,5. Só Santiago entre as 7 grandes cidades ten
observación de PM2,5. Ten que facerse un esforzo para analizar nas cidades
as partículas PM2,5 e mesmo partículas de diámetro inferior (na
actualidade en Galicia sería dificil realizar traballos que relacionen as
particulas finas e ultrafinas con seus efectos sobre la saúde).

Para conseguir estes obxectivos debemos poñer prazo e medidas , por exemplo para o ano
2015
Dentro das cidades debería :
-

-

-

-

-

-

-

Diminuír o tráfico ou mesmo pechar zonas a circulación en determinados días e en
determinadas zonas, en especial (centro das cidades, zona vella, barrios densamente
poboadas, rúas con moito tráfico próximas a centros escolares, institutos,...)
Potenciar o transporte público pero controlando a súa contaminación. Instaurar nas
cidades vías prioritarias que favorezan o desprazamento neste medio ( carril bus...).
Cambiar e adecuar o transporte público nas cidades para que contamine o menos
posible ou sexa moito menos contaminante– autobús a gas, eléctrico, híbrido, metro
lixeiro...Potenciar aparcamentos baratos a entrada das cidades e un bo sistema de
comunicación por autobús, bicicletas, e no futuro si é posible en metro lixeiro,
tranvía... co centro e barrios.
Ademais de potenciar o transporte público favorecer tamén a mobilidade nas
cidades dando prioridade ao transporte privado que transporte varios viaxeiros.
Favorecer a mobilidade nas cidades dando especial prioridade para camiñar,
bicicleta.. Cidades pequenas como Santiago, Coruña, Lugo, Ourense... permiten ir
andando e estar en calquera punto en media hora ou tres cuartos de hora, pero
tamén precisan total seguridade ( carril bici, pasos de peatóns seguros, beirarrúas
adecuadas..), seguridade que hoxe non se ten, especialmente as bicicletas e motos.
Revisar e racionalizar o sistema de carga e descarga de mercadorías no interior das
cidades, facéndoo con vehículos apropiados (pequenos, eléctricos...) e podendo ser
non diario ou espaciado no tempo.
Revisar e racionalizar o sistema de recollida de lixo: camións adecuados a rúas
estreitas, vehículos a gas ou eléctricos, ...
Adaptar o transporte público as zonas vellas das cidades, as rúas estreitas non
debe ser obstáculo para que non exista tamén transporte público na zona vella de
cidades como Santiago e doutras .
Coordinación entre o Concello e as autoridades sanitarias e académicas para iniciar
campañas informativas biosaludables para que se deixe o coche particular na
garaxe ou a entrada das cidades e se vaia andando ou en bicicleta a maioría dos
sitios como medida para mellorar a nosa saúde e evitar a obesidade, mellorar o
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sistema circulatorio sanguíneo, disfrutar das zonas verdes,.. A desculpa de que
“chove moito” non impide que a metade do ano se poda levar a cabo con garantía e
en anos como no que estamos ( secos en xaneiro, febreiro, marzo) a choiva non
parece que sexa un impedimento.
Entre concellos, entre cidades
-

Potenciar sistemas de transporte público de proximidade que sexan baratos, rápidos
e seguros e que teñan prioridade sobre o transporte privado.
Potenciar o transporte de pasaxeiros e mercadorías por ferrocarril.

.

13

CONCLUSIONS

A analise das concentracións na atmosfera de partículas neste inverno 2012 indícanos que
os valores son máis altos do esperado, tendo en conta o parque automobilístico e o noso
tráfico rodado, tendo en conta a industria existente, extensión xeográfica do noso territorio,
o tamaño das cidades, a renta per capita e nivel de vida, ... non nos corresponde unha
contaminación tan alta. A maioría das estacións superan ao longo do día/semana/mes
durante hora/s os valores límite horarios independente de si superan ou non o valores límite
das concentracións medias diarias. En Vigo e Ponteareas superan moitos días os valores
límite diarios fixados pola lexislación ( aínda que esta consinte a superación durante 35 dias
ao ano =9,7% dos días) . Superaron os valores establecidos en 50 microgramos/m3 para
partículas PM10 Vigo (32% dos días) con catorce días , Ponteareas (22% dos días ) con
vinte días, dez días en A Coruña (12,5%), catro en Santiago (5%), tres en Ferrol (3,7% dos
días) e tamén se superou na estación de fondo de O Saviñao correspondente a rede EMEP,
aínda que mide en atmosfera teoricamente “limpa”, algúns días os valores horarios están
próximos ou por riba de 50 ug/m3 .
No que respecta as concentacións medias mensuais, Vigo con 47 ug/m3 en marzo e
Ponteareas con 50 ug/m3 en xaneiro van a cabeza e superan o valor límite anual ( 40
ug/m3) . Todas as estacións de rexistro, excepto Ourense, Marín e Laza están lonxe dos
valores recomendados pola OMS que ten en media anual 20 ug/m3.
Practicamente o 81% das partículas rexistradas como de tamaño grande (PM10) son en
realidade de tamaño pequeno (PM2.5). En mostras horarias individualizadas a porcentaxe
pode chegar e mesmo superar o 95%.
Respecto das Partículas pequenas (PM2,5), superan 25 microgramos/m3 en medias diarias:
Santiago : 23,7% dos días ( 19 días de 80). Marín 20% dos días ( 16 días de 80). Laza 5% dos
días ( 4 dias de 80) e en Ponteareas danse as concentracións medias mensuais máis altas
de Galicia ( 34 ug/m3 en xaneiro e febreiro e 25 ug/m3 en marzo) . A estación de fondo de O
Saviñao tamén superou ampriamente os valores diarios recomendados pola OMS superando
moitas veces o valor fixado.
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Como resumo podemos decir que se supera amplamente: a) O valor límite anual recomendado
pola OMS que é de 20 ug/m3 para PM10. b) O valor límite anual recomendado pola OMS que é de 10
ug/m3 para PM2,5. c) En moitas estacións superase o valor límite anual lexislado 40 ug/m3 para
PM10.
A situación require un esforzo da Administración para no futuro inmediato diminuir de forma
importante as concentracións horarias, diarias e mensuais, que son neste inverno 2012 considerables.

Lembremos que reducir a emisión de partículas e as inmisións é fundamental xa que se recoñece de
forma xeral que as partículas grosas, PM10, ao inhalalas, poden depositarse nos condutos bronquiais
e empeorar as patoloxías respiratorias. Pero as partículas máis finas chegan a deposítarse nos
alvéolos e poden chegar ao torrente sanguíneo. Poden ter tamén efectos sobre o sistema
cardiovascular e outras implicacións as que estamos iniciándonos no coñecemento.
DIMINUIR A CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS NA ATMOSFERA É UNHA CUESTIÓN DE
SAÚDE E MELLORA DO MEIO AMBIENTE.

Asdo. Ramón Varela Díaz.
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