
 

Causes, conseqüéncies i efectes de:

És tracta d'un efecte endogen, és un procés natural que es deu a la presència
de: CO₂,O  ,  CH   ,N  O,CFC...  , que permeten passar la llum però absorbeixen la
calor que al seu torn irradia La Terra. El que aconsegueix que la temperatura a la
superfície es mantingui a un nivell que permet la vida al nostre planeta. El canvi
climàtic global s'està produint per un desequilibri que potencia l'efecte hivernacle
(ascens de la temperatura global), originat per l'augment en l'atmosfera dels nivells
de gasos que retenen la calor com són el CO₂ i els NOx.

 

Hi ha diversos tipus d'òxids de nitrogen, per això es denominen "NOx" a
tots ells de forma genèrica. El NO i el NO  tendeixen a oxidar-se amb
l'oxigen present en l'atmosfera i es transformen en NO (nitrats). Aquesta
molècula és molt perillosa perquè té tendència a associar-se amb
l'hidrogen (també present en la humitat de l'aire) i es transforma en HNO
que és àcid nítric. També es poden formar molècules de N O, que són
molt estables, amb un cicle de vida d'uns cent setanta anys i són molt
perillosos. S'obté  en els motors dièsel, però cada vegada són més
freqüents també en els motors de gasolina d'injecció directa.
 

L'excés de CO₂ provoca "L'efecte hivernacle" que:
-Augmenta el nivell del mar.
-Augmenta la temperatura mitjana de la Terra que comporta sequeres,
fam.
-Tempestes més intenses que causaran/causen inundacions.
-Destruccions d'ecosistemes.
-Guerres i inestabilitat econòmica per la lluita dels recursos.
-Entre altres més.
La presència dels NOx, provoca:
-L'Efecte Hivernacle.
-Smog fotoquímic (contaminació de l'aire).
-Qualitat insuficient de l'aire, que causa una disminució de l'activitat
normal de les neurones.
-La generació d'ozó (O ) a baixa altura, l'ozó troposfèric.
-Augmenta l'escalfament global
-Dificulten el desenvolupament pulmonar dels nens i fomenten l'aparició
de malalties pulmonars i fins i tot cerebrovasculars.
-Malalties, coma, mort.

AFECTACIÓ DEL CONFINAMENT ENVERS EL
CANVI CLIMÀTIC I LA CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA

Efecte Hivernacle:

Dióxid de carboni:
El diòxid de carboni (CO₂), no és letal en concentracions
mitjanes i es troba de forma natural a l'atmosfera. És necessari per a
la vida al planeta, ja que és imprescindible per al procés de fotosíntesi
de les plantes i per mantenir la temperatura de la Terra. La seva
emissió és major en els motors de gasolina.

Òxids de nitrogen:
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Covid-19 i la contaminació atmosfèrica
La crisi de la malaltia Covid-19 està ocasionant una situació dramàtica, sense precedents en la història recent mundial. Les mesures de confinament social i de restricció de
l'activitat econòmica per limitar el contagi de virus i evitar un eventual col·lapse del sistema públic de salut estan influint de manera radical en la vida ciutadana. Com bé he
dit, la presència de CO₂ I NOx es deu, sobretot, als mitjans de transports. Que molts països prenguessin aquestes mesures (confinament) ha suposat la parada del trànsit,
per tant una reducció d'aquests gasos perjudicials. Dades de l'EEE (Espai Econòmic Europeu) de les últimes setmanes mostren com les concentracions de diòxid de nitrogen
(NO ), un contaminant emès principalment pel transport per carretera, han disminuït en moltes ciutats italianes.

Espanya ha sigut uns dels països més afectats i amb l'estat d'alerta se'n van
recollir les següents dades:
-A Barcelona, els nivells mitjans de NO  van disminuir un 40% de la primera setmana a la
següent. En comparació amb la mateixa setmana en 2019, la reducció va ser del 55%.
-A Madrid, els nivells mitjans de NO  van disminuir en un 56% de la primera setmana a la
següent. En comparació amb la mateixa setmana en 2019, la reducció va ser del 41%.
-I encara que no sigui Espanya, a Lisboa, els nivells mitjans de NO  van disminuir un 40% de
la primera a la següent. En comparació amb la mateixa setmana en 2019, la reducció va ser
del 51%.
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 https://maps.eea.europa.eu/UTDViewer/
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Contaminació ambiental
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Març Actualment

 colors verds: entre 0 - 35 µg/m3 i 35 - 60 µg/m3



REFLEXIÓ

 

Fa anys que porto escoltant paraules soltes sobre la contaminació, canvi climàtic, efecte hivernacle, però no ha estat fins que he madurat i crescut que he entès
veritablement aquestes paraules. Diàriament som beneïts per la naturalesa, que ens manté amb vida, però nosaltres no fem més que destruir el que sustenta la
vida. Avui dia el canvi climàtic, entre els que he esmentat anteriorment, són temes molt controvertits i que conviuen amb nosaltres. Els humans ens hem adonat
que la nostra avarícia i consum ha provocat una gran esquerda a la Terra, una ferida que ara només podem tapar, però no curar. Aquest punt em fa reflexionar
sobre en el que ens hem convertit. No ha estat fins que s'ha demostrat, o simplement hem vist les conseqüències, quan hem volgut frenar, o almenys intentar-ho.
¿Perquè hem hagut d'esperar tant de temps?, som un ésser egoista, però al seu torn una espècie que conviu amb la dominació del capitalisme, submisos a una
qualitat de vida consumidora i poc eficient. Quan creiem que estem prosperant, en realitat el que estem fent és retrocedir, ja que potser en l'actualitat la nostra
vida és saludable, no patim problemes respiratoris i per sort no ens escassegen els recursos naturals, però, ¿què passarà amb el futur de la nostra espècie?, ¿per
ventura ens hem arribat a plantejar el futur dels nostres descendents? L'ésser humà és egoista, les nostres accions diàries ho demostren, però lamentablement és
al que estem acostumats. Som conscients de tot, però la via fàcil és ignorar el nostre voltant i creure que tot se solucionarà. En el meu cas, em faig una autocrítica,
em jutjo, perquè jo estic dins d'aquest col·lectiu que ignoren els fets. M'he plantejat moltes vegades canviar alguns dels meus hàbits, consumir un altre tipus de
productes, roba, etc. Però com bé he dit, vivim en un sistema capitalista, on els diners estan més presents que el nostre medi ambient. Sempre m'he preguntat, per
què el que perjudica és sempre més barat que el que ens ajuda a prosperar. La meva opinió, és que mentre visquem en aquestes condicions, el món anirà a pitjor,
som moltes les persones que volem canviar, però amb pena escric que de vegades els diners arriben a ser més important.
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