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Aerul din mediul urban a devenit din ce în
ce mai poluat, calitatea sa fiind influenþatã
de multiple surse de poluare, în special de
trafic ºi industrie. 2,6% din totalul popu-
laþiei municipiului Bucureºti se aflã în situ-
aþie de mare risc privind expunerea la
poluarea din trafic. Aceasta este concluzia
unei analize a Centrului de Planificare Ur-
banã ºi Metropolitanã Bucureºti.

A
dministraþia Naþionalã de Me-
teorologie, împreunã cu par-
tenerii sãi – Agenþia pentru
Protecþia Mediului Bucureºti,
Centrul de Planificare Urbanã

ºi Metropolitanã-Bucureºti, Autoritatea de
Sãnãtate Publicã Bucureºti, Institutul de
Biologie al Academiei Române ºi METEO
France – a demarat în 2005 un proiect ex-
trem de ambiþios, intitulat LIFE AIR-
AWARE (Sistem de supraveghere ºi aver-
tizare a impactului poluãrii aerului asupra
mediului urban).

Proiectul a fost co-finanþat de Uniunea
Europeanã, prin intermediul Instrumen-
tului Financiar LIFE, iar rezultatele au fost
prezentate anul trecut, în cadrul eveni-
mentului Lumea Geospaþialã.

Fiind un proiect inovativ la nivelul
Uniunii Europene, AIR-AWARE propune
un sistem pilot/demonstrativ de prognozã
a poluãrii aerului, ce permite în acelaºi
timp evaluarea impactului acestei poluãri
asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei ºi
avertizarea factorilor responsabili, în core-
lare cu planurile de dezvoltare urbanisticã
pe termen scurt, mediu ºi lung. 

MMaarriiaannaa  NNiiccaa,,  ssoocciioolloogg  îînn  ccaaddrruull  CCeenn--
ttrruulluuii  ddee  PPllaanniiffiiccaarree  UUrrbbaannãã  ººii  MMeettrrooppoollii--
ttaannãã  BBuuccuurreeººttii  ((CPUMB) spune cã „sis-
temul AIR-AWARE a fost dezvoltat pen-
tru Municipiul Bucureºti, aglomerare ur-
banã ce se confruntã cu serioase probleme

din punct de vedere al asigurãrii unui
cadru de viaþã sãnãtos pentru cetãþenii sãi,
în scopul prevenirii ºi diminuãrii pericolu-
lui de degradare cronicã ºi accidentalã a
calitãþii aerului, atât în beneficiul popu-
laþiei, cât ºi al mediului, în general”.

Rolul CPUMB în cadrul proiectului a
fost de generare a unor reglementãri/regu-
lamente de dezvoltare urbanã pentru zone
situate în teritoriul municipal (reglemen-
tãri de circulaþie pe zone sau la scara în-
tregului oraº, strategii de dezvoltare ur-
banã pentru diverse paliere de interes,
bazate pe integrarea politicilor urbane).

Informaþiile GIS – în slujba sãnãtãþii

„În sarcina Institutului de Meteorolo-
gie a revenit punerea la punct a întregului
sistem de colectare a datelor ºi punerea
acestor informaþii pe suport GIS. Hãrþile
pe care le produce institutul sunt împãrþite
pe categorii de poluanþi, particule în sus-
pensie, adicã praf, dioxid de sulf, oxid de

carbon. De asemenea, pe acelaºi suport
sunt puse elementele specifice de climã,
umiditate, temperaturã, presiune. Toate
acestea sunt mãsurate în timp real ºi sunt
oferite ca informaþie pe suport GIS
partenerilor care vin cu maniera lor de in-
terpretare a datelor respective, în funcþie
de tipul de analizã pe care ºi-l propun sã-l
facã. Aceºtia, la rândul lor, transmit înapoi
informaþia”, explicã MMaarriiaannaa  NNiiccaa..  Atât
Agenþia Naþionalã de Meteorologie, cât ºi
Centrul de Planificare Urbanã CPU uti-
lizeazã de câþiva ani soluþii geospaþiale dez-
voltate de compania Intergraph Computer

Services, în cadrul unor proiecte de efi-
cientizare ºi automatizare a activitãþii celor
douã instituþii. Acest lucru a fãcut ca
schimbul de informaþii sã se realizeze cu
uºurinþã, iar specialiºtii au încercat sã afle
dacã existã o legãturã între poluarea la un
anumit moment – care poate fi vizualizatã
spaþial – ºi tipurile de morbiditate înregis-
trate în sistemul sanitar bucureºtean ºi,
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dacã aceastã legãturã existã, care este
soluþia pentru a interveni strict pe catego-
ria de populaþie respectivã.

Institutul de Biologie, de exemplu,
foloseºte ca elemente particulare de ana-
lizã plante care sunt foarte sensibile la
poluare ºi care sunt urmãrite în anumite
locaþii. Au fost alese trei parcuri de obser-
vaþie: Izvor, Ciºmigiu ºi Carol. 

„Noi am lucrat cu douã straturi GIS
care au fost analizate ºi anume: stratul cu
informaþia de la INM ºi stratul cu infor-
maþie socio-demograficã pe care, cu aju-
torul companiei Intergraph, am reuºit cu
câþiva ani în urmã sã o punem pe suport
GIS. Pânã nu demult, informaþia disponi-
bilã pentru Bucureºti se prezenta la nivel
de sectoare ºi nu era foarte relevantã. Mult
mai relevant ar fi fost dacã aveam posibi-
litatea sã analizãm o unitate teritorialã mai
micã. Ne-au trebuit aproape trei ani ca sã
obþinem informaþia de care aveam nevoie
ºi anume informaþia la nivel de circum-
scripþie de recensãmânt”, mai spune 
MMaarriiaannaa  NNiiccaa..

La nivelul circumscripþiei de recen-
sãmânt, informaþia este mult mai speci-
ficã. Fiecare sector din Bucureºti este îm-
pãrþit în asemenea unitãþi, la nivelul
cãrora regãsim informaþie socio-de-
mograficã, precum numãrul de clãdiri,
vechimea clãdirilor, anul de construcþie ºi
repartizarea clãdirilor, categorii de vârstã
ºi sex, studii, statut socio-profesional,
structurã gospodãrii etc. 

Traficul – principala sursã 
de poluare din Bucureºti

„Un alt tip de hãrþi sunt cele care pun în
evidenþã concentraþia diferitelor categorii
de poluanþi. Din analizele urbanistice pe
care le-am fãcut, am pus în evidenþã niºte
trasee ºi niºte noduri, unde aceste concen-
trãri de poluare se manifestã în mod con-
stant. S-a constatat cã poluarea majoritarã
în Bucureºti este provenitã din trafic. Sis-
temul are ca element deosebit de prezen-
tare a informaþiilor ºi orientarea curenþilor
de aer, vânturile care miºcã anumite cate-
gorii de poluanþi. Este foarte important,
pentru cã, în Bucureºti, mai ales în cartiere
precum Militari ºi Pantelimon, unde existã
în mod excesiv un culoar creat de clãdiri
foarte înalte, nu existã fenomenul de
aerisire naturalã, iar acel poluant, mai ales

cel provenit din trafic, staþioneazã ºi se acu-
muleazã la nivelul unei înãlþimi normale”,
precizeazã MMaarriiaannaa  NNiiccaa..  

CPUMB a identificat astfel zonele
unde riscul de acumulare a poluãrii rezul-
tate din trafic este mai crescut:

a) zone cu poluare intensã, identificate
pe axa Piaþa Victoriei-Universitãþii-Unirii-
Tineretului;

b) zone cu poluare medie, identificate
în perimetrele Piaþa Iancului-Obor ºi Rã-
zoare-Trafic Greu.

Coroborând aceste informaþii cu datele
despre repartiþia populaþiei în teritoriu, la
nivel de circumscripþii de recensãmânt,
conform hãrþilor de densitate a populaþiei
municipiului Bucureºti, s-au obþinut infor-
maþii referitoare la populaþia aflatã în
aceste zone ºi care prezintã un risc mai
mare de expunere la poluare. 

Ipoteza de lucru a CPUMB a luat în
calcul faptul cã, din totalul populaþiei rezi-
dente în aceste zone, existã douã categorii
de populaþie care, datoritã unui comporta-
ment specific generat de categoria de
vârstã cãreia îi aparþin, îºi petrec marea
majoritate a timpului în aceste zone, ex-
punerea la poluarea specificã acestor zone
fiind aproape totalã. Astfel, cele douã ca-
tegorii de populaþie luate în calcul au fost
selectate dupã criteriul vârstei: copii cu
vârste cuprinse între 0 ºi 14 ani, consi-
derând cã pânã la aceastã vârstã copiii îºi
petrec majoritatea timpului în zona în care
locuiesc; vârstnicii de peste 70 de ani, con-

siderând cã dupã aceastã vârstã, mobili-
tatea acestora se diminueazã drastic, deci
ºi în acest caz se poate presupune cã ma-
joritatea petrec cea mai mare parte din
timp în zona de reºedinþã.

Fãcând o sintezã a datelor obþinute din
tabelele statistice referitoare la numãrul
populaþiei bucureºtene, pe categorii de
vârstã, raportat la circumscripþiile de 
recensãmânt, s-a obþinut urmãtoarea 
situaþie:

- Din totalul populaþiei de copii din
Bucureºti, cu vârste cuprinse între 0-14
ani, (adicã 242.586 copii), 12,73% (adicã
30.874 de copii) se aflã în zonele evidenþi-
ate din prognoza de poluare furnizatã de
sistem. Dintre aceºtia, 6,8% (adicã 16.459
copii) se regãsesc în zonele cu poluare in-
tensã, iar 5,94% (adicã 14.425 copii) se
regãsesc în zonele cu poluare medie.

- Din totalul populaþiei vârstnice de
peste 70 de ani, din Bucureºti, (adicã
179.292 de vârstnici), 10,72% (adicã
19.236 vârstnici) se aflã în zonele evidenþi-
ate din prognoza de poluare furnizatã de
sistem. Dintre aceºtia, 5,71% (adicã 10.238
vârstnici) se regãsesc în zone cu poluare in-
tensã, iar 5,01% (adicã 8.998 de vârstnici)
se regãsesc în zonele cu poluare medie.

- Dacã însumãm totalul populaþiei de
copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani
aflaþi în zonele identificate ca fiind zone
cu expunere la poluarea din trafic, cu to-
talul vârstnicilor de peste 70 de ani din
aceleaºi zone, obþinem un numãr de
50.110 de persoane care prezintã o vulne-
rabilitate crescutã faþã de poluarea din
trafic. 

- Raportat la totalul populaþiei bucu-
reºtene (1.926.334 de persoane, conform
recensãmântului din 2002), înseamnã cã
2,6% din totalul populaþiei municipiului
Bucureºti se aflã în situaþie de mare risc
privind expunerea la poluarea din trafic.

„Deºi perioada de desfãºurare a Proiec-
tului AIR AWARE s-a încheiat, sistemul
va mai funcþiona cel puþin încã cinci ani,
astfel încât fiecare partener în parte va în-
vãþa sã foloseascã mai eficient fiecare tip
de informaþie pe care sistemul îl produce
ºi, cu siguranþã, va încerca sã-l dezvolte în
direcþia de studiu specificã. Scopul 
final este ca acest sistem sã fie accesibil
pentru populaþie, pe internet“, încheie
MMaarriiaannaa  NNiiccaa..  
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