FEM CIÈNCIA CIUTADANA: DESCOBRIM LA
BIODIVERSITAT URBANA
Monitoritzem la qualitat de l’aire dels nostres carrers
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Què veurem avui?
•

L’aire que respirem

•

Sistemes de mesura

•

Ciència ciutadana

•

… I amb tot això, que?

•

Des del meu centre puc muntar un projecte de CC en qualitat de
l’aire?
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L’aire que respirem
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NO2
Què és?
El diòxid de nitrogen és un gas format per dos àtoms d’oxigen i un de nitrogen.
És de color marronós i té una olor forta.
Es mesura amb equips automàtics, amb els quals s’obtenen dades horàries.
Els resultats s’expressen en μg/m3.
D’on ve?
La principal font antropogènica és la combustió, tant de tipus mòbil (trànsit terrestre, aeri i marítim) com de tipus estacionari (industrials). La
quantitat de NOX emesa depèn de les condicions de la combustió i de la quantitat de combustible cremat.
Com afecta la salud?
En concentracions superiors a 200 μg/m3 (valor límit horari) provoca una inflamació significativa de les vies respiratòries. Estudis
epidemiològics mostren que una exposició prolongada a l’no2 augmenta els símptomes de bronquitis en nens asmàtics. La reducció de la
funció pulmonar també està relacionada amb els nivells de NO2 mesurats habitualment a les ciutats d’europa i amèrica del nord
Quina és la tendencia?
La tendència dels darrers anys és força estable quant a la mitjana global del territori. A moltes aglomeracions urbanes d’europa se supera el
valor límit anual i el valor límit horari, mentre que la tendència és força estable, malgrat els plans executats. El valor límit anual se supera
actualment en algunes estacions de l’àrea metropolitana
Font: Generalitat de Catalunya
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O3
Què és?
L’ozó és un gas incolor, invisible i d’olor agradable que té un gran poder oxidant.
L’ozó troposfèric està a les capes baixes de l’atmosfera i és considerat un contaminant. No s’ha de confondre amb l’ozó que se situa a més altitud de forma natural i que està
implicat en l’anomenat “forat de la capa d’ozó”.
Es mesura amb equips automàtics, dels quals s’obtenen dades horàries
Els resultats s’expressen en μg/m3.
D’on ve?
No hi ha fonts destacables d’ozó, sinó que es tracta d’un contaminant secundari que es forma a partir d’altres compostos anomenats precursors, entre els quals figuren els
òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils, que reaccionen gràcies a la radiació solar.
Els nivells més elevats s’enregistren a la primavera i l’estiu i és un component important de l’anomenat boirum fotoquímic.
Com afecta la salud?
Pot atacar les mucoses i les vies respiratòries. Pot causar tos, irritacions a la faringe, al coll i als ulls, dificultats respiratòries, disminució del rendiment, empitjorament de la
funció pulmonar, malestar general, pot provocar asma i originar malalties pulmonars. També s’ha observat que redueix la capacitat defensiva en malalties respiratòries
Quina és la tendencia?
Els nivells d’ozó troposfèric són molt variables d’un any a un altre perquè la seva formació depèn molt de la meteorologia. Els anys més calorosos i amb més radiació solar és
quan s’enregistren nivells més elevats. Cada any se supera el llindar d’informació en algunes estacions, especialment de tipus rural.
Font: Generalitat de Catalunya
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PM2.5 i PM10
Què és?
A diferència dels gasos, que estan formats per molècules separades d’una sola espècie, el material particulat és una barreja complexa de partícules
sòlides i líquides formada per un conjunt de molècules de la mateixa substància o de diferents.Es classifiquen segons el seu diàmetre aerodinàmic en
pm10 (diàmetres inferiors a 10 micres), pm2,5 (diàmetres inferiors a 2,5 micres) pm1 (diàmetres inferiors a 1 micra).
Es poden mesurar amb equips automàtics o manuals
Els resultats s’expressen en μg/m3
D’on ve?
Segons el seu origen, les partícules poden ser primàries (emeses directament) o secundàries (formades a l’atmosfera a partir daltres contaminants).
Tant les primàries com les secundàries poden tenir una part natural i una altra antropogènica. En funció de la font d’emissió tindran una composició
química i una mida diferent.
Com afecta la salud?
L’exposició crònica a les partícules, als nivells d’exposició que hi ha a les zones urbanes i rurals dels països desenvolupats fa augmentar el risc de patir
malalties cardiovasculars, malalties respiratòries i càncer de pulmó. La seva afectació a la salut humana depèn de la seva composició i de la seva mida.
Les que tenen més impacte són les PM2,5 i PM1, que tenen una mida prou petita per a penetrar fins als alvèols pulmonars.
Quina és la tendencia?
A catalunya, les pm10 han disminuït força des del 2008, fet que es pot atribuir a tres factors: la crisi econòmica, unes condicions meteorològiques més
favorables i l’aplicació de mesures per reduir les emissions antropogèniques. Per a les PM2,5 no s’observen variacions importants dels nivells dels
diferents punts de mesurament en els darrers anys. En general, els valors es mantenen estables.
Font: Generalitat de Catalunya
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L’aire que respirem
Pollutant
PM10

Averaging period

1 day

50 μg/m3

Calendar year

20 μg/m3

PM2.5

1 day

25 μg/m3

Calendar year

10 μg/m3

O3 Maximum daily 8-hour mean

NO2

1 hour
Calendar year

100 μg/m3

200 μg/m3
40 μg/m3

Air quality standards for the protection of health, as given by the WHO
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L’aire que respirem
Pollutant

Averaging period

PM10 1 day

Limit value: 50 μg/m3

Calendar year

PM2.5

O3

Legal nature and concentration Comments

Limit value: 40 μg/m3

Calendar year

Limit value: 25 μg/m3

Maximum daily 8-hour mean
1 hour

Not to be exceeded on more than 35 days per year

Target value: 120 μg/m3

Not to be exceeded on more than 25 days/year, averaged over 3 years (b)

Information threshold: 180 μg/m3
Alert threshold: 240 μg/m3

NO2

1 hour

Limit value: 200 μg/m3
Alert threshold: 400 μg/m3

Calendar year

Not to be exceeded on more than 18 hours per year
To be measured over 3 consecutive hours over 100 km2 or an entire zone

Limit value: 40 μg/m3

Air quality standards for the protection of health, as given in the EU Ambient Air Quality Directives
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Sistemes de mesura

© Copernicus – Sentinel 5P
(7x7 km)
Mesures diaries
9

Sistemes de mesura

Estacions de referencia dtes
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Sistemes de mesura

Dosímetres passius (NO2)
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Sistemes de mesura

Sensors
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Sistemes de predicció

Models
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Ciència ciutadana

La ciència ciutadana és la recerca científica conduïda, parcialment o completament, per
científics aficionats o no professionals. La ciència ciutadana s'orienta a la generació de
nou coneixement amb la participació activa i imprescindible de la ciutadania en totes les
etapes del procés de recerca, sia en la captació o processament de dades (proveïment
participatiu), la seva interpretació (intel·ligència distribuïda), la definició de problemes,
reptes, objectius i captació de dades (ciència participativa) o en el disseny amb persones
científiques de la recerca que s’ha de dur a terme (ciència col·laborativa).
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Ciència ciutadana

Projectes:

xAIRE - Barecelona
CleanAir@School - com respira Sabadell?
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Ciència ciutadana

Projectes:

LIFE Respira – Pamplona
rePLANTejem - Sabadell
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Ciència ciutadana

rePLANTejem - Sabadell
Qui pot participar?
Quan participar?
Com participar?
Què volem obtenir?
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I amb tot això, què?

Els resultats de tots aquests projectes haurien de:
•

•

permetre canviar la mentalitat dels ciutadans respecte al nostre model de
mobilitat
tenir impacte en l’actualització de plans com:
•
•

•

•

SABADELL 2022 - PLA D’ACCIÓ PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE
AMB - Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, horitzó 2020

generar mapes de risc/vulnerabilitat on s’hagin de fer actuacions immediates més
enllà dels plans d’acció generals
permetre millorar i personalitzar el servei d’alertes a la población per episodis de
contaminació.
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
•

Si volem fer un projecte de CC, hem de seguir els següent passos:
•

•

Què volem saber, d’on ho volem saber i perquè ho volem saber?
•
Partícules, NO2, O3, altres?
•
A la porta de l’escola, al meu carrer, al parc, al meu barri?
•
Dades d’estacions meteorològiques properes
•
Dades d’estacions de referencia properes
•
Que en farem del que obtinguem?
Planificar la campanya
•
Quin tipus de sensor necessito i quants en necessito.
•
Quanta gent necessitaré per instal.lar, mesurar, pasar-me les dades?
Trobar la gent.
•
Veure on puc obtener información adicional de meteo, qualitat de l’aire,
tràfic,…
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
•

Si volem fer un projecte de CC, hem de seguir els següent passos:
•

•

•

Dur a terme la campanya
•
Reunir als voluntaris
•
Informar-los
•
Fer les instal·lacions, mesures i adquisicions, mentre algú supervisa
tot el provés
Processar les dades
•
Extreure la informació que vull de les dades que tinc (mapes, estadístics,
comparatives, etc.)
Presentar els resultats
•
Generar resultats interessants per als participants i útils per als objectius
dels promotors de la campanya.
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
Adquisició:
Estacions de referencia:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/atmosfera/qualitat_de_laire/vols-saber-que-respires/
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Ambient/Dades-d-immissi-dels-punts-de-mesurament-de-laXar/uy6k-2s8r/data
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
Adquisició i processat:
•

•

•

Sensors fixos:
•
dosímetres passius instal·lats a les zones d'interès
•
al cap d’uns dies recollim les resultats
•
comparem i fem una altra instal·lació en una altra època del any.
pros:
•
fàcils de der servir
•
no necessita post-processat
•
tecnología ben probada
contres:
•
mesures acumulatives, no instantànies
•
mesures estàtiques, puntuals

24

Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
Adquisició i processat:
•

•

•

Sensors mòbils:
•
dosímetres instal·lats en vehicles/persones
•
els resultats es recullen instantàniament
pros:
•
fàcils de fer servir
•
mesures instantànies
•
mesures intensives, àrees
contres:
•
necessita post-processat
•
tecnología novedosa
25

Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
Emmagatzematge, i visualització:
•

•

Bases de dades
•
Poques dades: Excel, Access
•
Moltes dades: InfluxDB
Visualització i anàlisis
•
Poques dades: Excel + google earth (mitjanes mensuals, anuals, comparació
entre estacions depenent del transit, correlacions amb temperatures, …)
•
Moltes dades: GIS + programació (mitjanes horàries, mensuals, anuals,
comparació entre estacions, representació geogràfica, interpolació,
multicapes, …)
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Preparar un projecte de CC en
qualitat de l’aire
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Moltíssimes gràcies per la
vostra atenció!
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