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CAMPAÑA DE MEDIDA DE OZONO TROPOSFÉRICO EN DUMBRÍA
(Concello de Dumbría, Abril – Setembro 2016)

1. Obxectivo

O obxectivo principal desta campaña foi o de comprobar se os valores de ozono troposférico presentes na Costa
da Morte eran equivalentes aos atopados no resto da zona denominada “Norte”. Empregouse como punto de
mostraxe unha estación fixa de medición e control da calidade do aire pertencente á subrede de estacións de
FerroAtlántica Cée e Dumbría. A campaña iniciouse o 01/04/2016 e finalizou o 30/09/2016, correspondendo co
período de especial vixilancia do ozono.
2. Localización do Punto de Mostraxe

A Rede de Calidade do Aire de Galicia (de agora en diante RCAG), en colaboración co persoal de medio
ambiente das factorías de FerroAtlántica Cée e Dumbría, instalou un analizador de ozono que emprega como
técnica de medida a Absorción Ultravioleta na estación de control da calidade do aire de Dumbría coa fin de
achegar información deste contaminante no aire ambiente da contorna, posto que a citada estación non dispón
deste equipo pero si de NOx, PM10 e SO2. A estación escollida localízase no Lugar de Buxán, a escasos metros
do centro urbano do municipio coruñés de Dumbría. Nesta localización, a RCAG tiña garantido o subministro
eléctrico, a representatividade do punto de mostraxe, as condicións ambientais, o acceso e a seguridade durante
a campaña. Na seguinte imaxe (Imaxe 1) amósase a localización concreta do punto de mostraxe, e
seguidamente tamén unha fotografía da estación de medición de Dumbría (Imaxe 2) e unha imaxe da
distribución de analizadores de Ozono troposférico na franxa norte de Galicia (Imaxe 3):

Estación de Calidade
do Aire de Dumbría

Lugar de Buxán (Concello de Dumbría, Provincia de A Coruña)
Lat.: 43°00'32.93"N Lonx.: 9°07'10.68"O
Do 1 de abril ó 30 de setembro do 2016

Imaxe 1. Localización da Estación de Control da Calidade do Aire de Dumbría
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Imaxe 2. Estación de Control da Calidade do Aire de Dumbría (A Coruña)

Imaxe 3. Distribución de analizadores de O3 troposférico na zona Norte de Galicia
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3. Datos rexistrados na Campaña de Ozono de Dumbría

Deseguido pasan a amosarse, na Táboa 1, os datos horarios de O3 rexistrados na campaña, que cumpren co
establecido no R.D. 102/2011 do 28 de Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire (dispoñible para a súa
descarga na seguinte ligazón: http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g)
Táboa 1. Resumo dos datos acadados na campaña de O3 en Dumbría

PARÁMETRO

O3

SUPERACIÓN

VALOR

Alerta de Superación 240 ug/m3 en 1 hora
Información Superación 180 ug/m3 en 1 hora
Media en ug/m3
Máximo Horario en ug/m3
Mínimo Horario en ug/m3
Máximo Octohorario
Mínimo Octohorario
Porcentaxe de Datos Horarios
Superacións de 120 ug/m3 Octohorario

0
0
60
177
2
156
28
99%
5

VALOR
REFERENCIA
1
1
-----86%
25

INCUMPLE
Non
Non
-----Non
Non

A continuación, no Gráfico 1, amósanse os valores horarios de O3 rexistrados durante a campaña levada a cabo
en Dumbría. Neste gráfico corrobórase que non se superou ningún limiar horario de información (180 ug/m 3) nin
de alerta (240 ug/m3). Os valores de O3 representados neste Gráfico 1 preséntanse cos de NO2 do mesmo
período e estación coa fin de verificar a adecuada correlación entre ambos:

Gráfico 1. Datos de O3 e NO2 acadados durante a campaña en Dumbría

Deseguido, no Gráfico 2, amósase tamén a tendencia e a correlación global dos valores de O3 rexistrados no
resto de estacións da franxa norte de Galicia:

3

Edificio de MeteoGalicia, rúa Roma, 6
15707 Santiago de Compostela
A Coruña
Tfno.: 881 999 751 Fax: 981 957 466
www.meteogalicia.es/Caire
calidade.aire@meteogalicia.es

Gráfico 2. Datos de O3 acadados no resto de estacións da franxa Norte de Galicia

Os valores de O3 acadados na campaña de Dumbría cumpren co establecido no R.D. 102/2011 do 28 de xaneiro
relativo á mellora da calidade do aire (dispoñible para a súa descarga na seguinte ligazón:
http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g).

4. Conclusións Xerais

Malia seren acadadas 5 superacións de 120 ug/m3 durante 8 horas ó longo da campaña, na mesma proporción
que a meirande parte das estacións da franxa norte de Galicia, a RCAG considerou innecesario instalar un
analizador de O3 na estación de Dumbría. Os datos desta campaña non superan os limiares de información nin
obxectivo, e gardan a mesma tendencia que o resto de estacións da zona norte. Así pois, aínda que non se
descartan futuras campañas deste contaminante na zona, polo momento non se instalará de forma fixa o equipo
de O3 en Dumbría.
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