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PREDICIÓN DE CONCENTRACIÓNS MÁIS ALTAS DO HABITUAL PARA OZONO E INTRUSIÓN DE PO
SAHARIANO OS DÍAS 16 E 17 DE XUÑO

Os modelos predín unha concentración de ozono máis alta do habitual para a tarde do día 16 e o día 17 e que
probablemente continúe o día 18, coincidindo coas altas temperaturas que se agardan en Galicia. O fenómeno
afectará a practicamente toda a nosa comunidade autónoma pero será máis intenso o sábado e no leste de
Galicia.
Espéranse concentracións de ozono que superen o valor límite para a media móbil octohoraria, establecido en
120 µg/m3, que se pode superar en 25 ocasións ao longo do ano, co cal o índice de calidade do aire (ICA) será
admisible (amarelo) e incluso malo (vermello).
Tamén existe a posibilidade de que se supere o limiar de información á poboación, definido en 180 µg/m3 nunha
hora, en pequenas áreas do sur de Pontevedra. Trátase dun nivel  deste contaminante a partir  do cal unha
exposición de breve duración supón un risco para a saúde humana dos grupos de poboación especialmente
vulnerables polo que a Administración competente debe dar unha información inmediata e apropiada.
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En caso de se supere o limiar de información á poboación, activarase o “Protocolo de actuación en situacións
excepcionais  de  contaminación  atmosférica  en  Galicia”,  dispoñible  para  a  súa  consulta  en
http://www.meteogalicia.gal/Caire/maisInformesCaire.action

Ademais dos niveis de ozono mais elevados do habitual nestas datas, os modelos tamén prevén a continuación
do episodio de intrusión de masas de aire africano que está tendo lugar sobre a Península e as illas Canarias
aos longo dos días 17, 18 e 19 de xuño. Estimas concentracións de po en superficie entre 10-100 µg/m³ para o
noroeste da Península, segundo informa o CSIC como resultado do "Acordo de Encomenda de Xestión entre o
Ministerio  de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente (MAPAMA) e a Axencia Estatal  Consello
Superior  de Investigacións Científicas para a realización de traballos relacionados co estudo e avaliación da
contaminación atmosférica por material particulado e metais en España".
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