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CITY TREE 
Resumo  

 

Dende 2016, o 90% dos cidadáns respiraban aire que incumpría as normas de seguridade 

establecidas pola OMS. Isto provocou 4,2 millóns de mortes debido á contaminación 

atmosférica. Por isto, decidín crear una solución feita de musgo co obxectivo de mellorar 

este problema global ambiental e a calidade de vida das persoas, empregando as 

propiedades do musgo.  

Primeiramente, fixen unha parte de experimentación co musgo e como afectaba a 

contaminación ao crecemento e desenvolvemento deste. Tras comprobar que, 

efectivamente, a presenza dun nivel alto de carbono impedía o bo crecemento do musgo. 

O seguinte paso é determinar se a presenza de musgo axuda a absorber CO2 para así poder 

empregar un panel de musgo que limpa e refresca o aire arredor do aparcadoiro do 

colexio. 

 

 

Introdución  

O meu proxecto trata de buscar unha solución a un problema moi actual ao que estase a 

enfrontar o mundo: o inevitable cambio climático ocasionado pola descontrolada 

contaminación que os seres humanos causamos a través da nosa actividade descoidada. 

Moitas empresas e industrias propón solución que tentan de reducir as emisión de gases 

contaminantes ao aire. Pero por falta de implicación gobernamental e xurídica, estas 

solución non están dando resultados. Por iso, neste proxecto realicei un estudo de como 

afectaba o CO2 ás plantas, en concreto do musgo, xa que as súas propiedades permiten 

acaparar grandes cantidades de partículas de aire e non require un gran substrato. Coa 

experimentación concluín que podía dar solución ao problema plantexado empregando a 

mesma ferramenta do experimento: o musgo. 

 

Propósito  

O propósito deste proxecto foi determinar e demostrar como a contaminación afectaba 

negativamente á base do nosos ecosistemas: as plantas, que son os produtores do oxíxeno 

e ademais aportan biodiversidade á terra. Ademais, puiden aproveitar o musgo que utilicei 

para a experimentación (o musgo aínda que é unha especie protexida, foi recollido en 

pequenas cantidades de 1m2 dunha zona na que se atopa coidado e a extracción deste non 

supuxo ningunha alteración no ecosistema) para confeccionar unha ferramenta que axuda 

a arraxar o problema. Esta solución ten como obxectivo limpar e eliminar as partículas 

daniñas do aire. Desta forma, o proxecto ten dous propósitos: concienciar das 

consecuencias que ten a contaminación bioloxicamente e mellorar a calidade do aire que 

respiran as persoas. 

 

Estudo do estado da arte  

Comecei a creación da miña solución inspirándome no “City Tree” inventado por la 

compañía Green City Solutions duns científicos alemáns.  

O meu producto innovativo consiste nunha versión máis simplificada deste para poder 

instalar nas paredes dos edificios. Trátase dun panel de musgo que refresca o aire a su 

alrededor ao eliminar as partículas contaminantes. Empregouse un panel de corcho, 

musgo, alambres, un sustrato de terra e ramas trituradas e unha reixa.  
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Non soamente os científicos alemáns viron o potencial nesta planta, tamén creouse un 

novo proxecto biotecnolóxico dirixido pola Universidade de  Santiago de Compostela no 

que o musgo tamén serve coma sensor da contaminación. A amplitude e a frondosidade 

das superficies das follas é o que lle permite acaparar enormes cantidades de axentes 

contaminantes como CO2, óxido de nitrógeno e pó 

 

Hipótese  

Se aumenta a cantidade de carbono na composición do aire, entón, o crecemento do 

musgo será menor porque altos niveis de CO2 dificultan o seu crecemento. Sen embargo, 

o musgo é capaz de absorber este CO2 reducindo a súa concentración na atmosfera dentro 

duns certos límites. 

 

Fundamentos teóricos 

O enfoque deste traballo vai ser como afecta ao crecemetno dunha planta a maior ou 

menor presencia de C na composión do aire, sendo a combustión a principal fonte de CO2 

atmosférico.  

Débense ter en conta o proceso da fotosínteses e a respiración celular que realizan as 

plantas. Sen embargo, aínda que necesiten C, xa que forma parte do seus procesos 

metabólicos, estudios como un realizado en 2002 pola Universidade de Standford, indican 

que o aumento do CO2 na atmosfera impide o crecemento das plantas.  

 Por último, o musgo non é moi esixente, pero sí que existen algunhas condiciones ideais 

para plantalos: terra ácida (pH 5-5,5), humidade e luz solar indirecta. 

 

Material e métodos  

Extración das mostras de musgo que se depositan sobre a terra cun pouco de auga para 

que se adhira e asentamente durante 1 día.  

Introducción das mostras en garrafas onde se produce combustións durante distintos 

tempos e despois péchanse herméticamente, medíndose a  variación da concentración de 

CO2 co tempo coa axuda dun sensor.  

Regar os musgos con 50 ml de agua a través del sistema del tubo de riego e ir marcando 

con cinta de carrocero o seu crecemento cada tres días para analizar tanto a variación do 

nivel de CO2 como a evolución do musgo  

Construcción dun panel con musgo empregando un panel de corcho, musgo, alambres, 

un sustrato de terra e ramas trituradas e unha reixa. Este panel se sitúa na zona de 

aparcadoiro dos buses do colexio para reducir a cantidade de CO2.  
 

Resultados  

As superficies iniciais e finais de cada cultivo de musgo foron as seguintes:  

 
 

Ao observar a táboa de datos, pódese ver que existe un decrecemento no cultivo do musgo 

sometido a niveis máis altos de C. Este número negativo ven dado porque unha parte do 

trozo de musgo desprendeuse da outra, de forma que este fíxose máis pequeño.  



 
 Patricia Gutiérrez De Sáa  Colexio Internacional SEK Atlántico 
 

Por outra parte, pódese observar que os musgo que estivo sometido a un nivel de 

“condicións ambientais”de CO2 obtivo o maior crecemento dos outros tres cultivos. O 

musgo sometido a unha combustión media de C tivo un crecemento menor que o primeiro 

pero maior co que estivo a niveis a máis elevados.  

 

 

Conclusións  

Coa realización deste experimento verificamos que efectivamente, un aumento de C no 

aire causa un crecemento menor do musgo xa que os altos niveis de CO2 dificultan o seu 

crecemento. Sen embargo, pese a ralentización do seu cremento sí que é capaz de absorber 

o CO2 dentro duns límites de concentración   

Polo tanto,  pode empregarse un panel de musgo para medir e captar axentes 

contaminantes do aire entre os que se atopa o CO2 e para contribuir a súa reducción. 
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