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Contaminación por flúor no entorno de Alcoa San Cibrao

Diferentes análises realizadas nos
arredores da factoría de Alcoa de San
Cibrao amosan unha alta contaminación
por fluoruros.

O fluoruro de calcio é utilizado como
electrolito e o fluoruro de sodio como
fundente  na fabricación de aluminio.



Fluoruros

.Son compostos químicos
importantes con diferentes usos , os
mais importantes son

producción de aluminio,

fluoración de auga potable e

elaboración de pasta de dentes
fluoradas.

 No medio ambiente, os fluoruros
aperecen de xeito natural (ex.,
erosión de rochas,  emisións
volcanicas)  e debido a actividade
humana (ex. minería e uso de
fosfatos minerais ,produción de
aluminio, fluorización da auga
potable).

Cristal de Fluorita (Ca F 2 )



Contaminación por flúor no entorno de Alcoa San Cibrao

 Os fluoruros poden estar presentes:

• no aire, como gases ou partículas;



Contaminación por flúor no entorno de Alcoa San Cibrao

 Os fluoruros poden estar presentes:

• na auga, principalmente como ións flúor ou combinado
con aluminio;



Contaminación por flúor no entorno de Alcoa San Cibrao

 Os fluoruros poden estar presentes:

• en solos, principalmente combinado con calcio ou aluminio



Contaminación por flúor no entorno de Alcoa San Cibrao

 Os fluoruros poden estar presentes:

• nos organismos vivos

Os animais acumulan fluoruros no seu esqueleto e as
plantas nas súas follas



Intoxicación crónica. Fluorose dental

A fluorose dental é o resultado da inxesta de demasiado
fluoruro durante o periodo de crecemento dos dentes,
xeralmente desde o nacemento ata que se cumplen 6-8
anos.

Non é posible por tanto a aparición da fluorose dental
despois desa etapa de crecemento (individuos maiores
de 8 anos)

Os niveis demasiado altos de fluoruros poden alterar as
células que forman o esmalte (odontoblastos) e polo
tanto impiden que o esmalte madure normalmente.



Intoxicación crónica. Fluorose dental

A fluorose pode ser de leve a severa, dependendo de
canto se estivera exposto aos fluoruros durante o
periodo de crecemento dos dentes. A fluorose dental
leve  caracterízase normalmente pola aparición de
pequenas manchas brancas no esmalte



Intoxicación crónica. Fluorose dental

 Os dentes dos individuos con fluorose dental severa
teñen manchas marróns e/ou  buratos.



Intoxicación crónica. Fluorose esquelética

A fluorose esquelética é unha enfermidade producida
pola acumulación excesiva de flúor nos osos, o que
provoca cambios na súa estructura,volvéndose
extremadamente fráxiles facilitándose as fracturas.



Intoxicación crónica. Fluorose esquelética

As primeiras etapas da fluorose esquelética están
caracterizadas por un aumento da masa ósea que
pódese detectar con raios X



Intoxicación crónica. Fluorose esquelética

A forma máis grave de fluorose esquelética denominase
"fluorose invalidante". Os síntomas son a calcificación
dos ligamentos,deformidade esquelética , inmobilidade,
perda de masa muscular e problemas neurolóxicos
debidos á compresión da médula espinal



Intoxicación crónica. Fluorose esquelética

Os indivíduos con insuficiencia renal son mais
susceptibles a padecer fluorose debido a diminución da
excreción de fluoruros



Contaminación por flúor de orixe natural

 Existen amplias zonas do mundo donde os fluoruros están
presentes de forma natural contaminando as augas e os
alimentos representando un serio problema de saúde pública



Prevalencia de Fluorose esquelética  en poblacións de  Inner
Mongolia, (China)

Contido de
fluoruros na auga
de bebida (mg/L)

Fluorose esquelética

Casos %

0.4 0 0

0.65 2 0.21

1.4 93 7.72

1.6 109 12.3

3.2 101 12.7

3.4 132 15.2

4.7 42 19.6

6.9 166 19.9



Efectos da contaminación por flúor no medio ambiente. Plantas

O dano pode tomar a forma de clorose ( follas amarelas debido á
reducción da clorofila) ou necrose (morte das células das follas).

Pinus silvestris Quercus rubra



Efectos da contaminación por flúor no medio ambiente. Gando

A acumulación de fluoruros no pasto e no foraxe, afecta aos animais
herbiboros.

Concentracions entre 20 y 40 micrg F/g de peso seco do forraxe,
causan efectos adversos no gando.

Entre os síntomas da toxicidade por fluoruros cabe mencionar a
emaciación, a rixidez das articulacions e anomalías en dentes e
osos. Outros efectos son unha reducción da producción de leite e
efectos negativos na capacidade reproductiva dos animais



Efectos da contaminación por flúor no medio ambiente. Auga doce

Concentracions superiores a  0,2 mg/L de fluoruros tienen efectos
letales ademáis de inhibir a migración do salmón.

A troita sufre retraso na incubación con 1.5 mg F/L



Efectos da contaminación por flúor no medio ambiente. Medio
mariño

O mar presenta de forma natural mais cantidade de fluoruros que a
auga doce

Por isto, os efectos nos organismos mariños notanse para niveis
ambientais de fluoruro superiores a 0.6 ou 0.7 mg/L de fluoruro
dispoñible.

A especie mariña máis sensible é a artemia (Artemia salina )



Análises Realizadas

Os datos que
dispoñemos
proveñen
fundamentalmente
do estudio publicado
no ano 2000 pola
edafóloga

 Esperanza Álvarez
Rodriguez



Análises Realizadas

Foron recollidas 109 mostras de solo, 283 mostras de vexetación, e
mostras de auga realizadas mensualmente durante un ano en 23
puntos diferentes.

Tamén dispoñemos de análises encargadas por veciños da zona de
18 mostras de follas , froitos, terra  , duas mostras de osos de de
ovella de explotacións gandeiras e 4 mostras de auga dos pozos.



Análises Realizadas

 Mostras animais

Mostras recollidas polos veciños:

Mostra 1:mandíbula , costela e vértebras de coxis de ovella: Flúor
16000 mg/kg

Lugar: Lago-Aspera data :13-3-2007

Mostra 2: mandíbula e vértebras de coxis flúor: 4370 mg/kg Lugar:
Lago-Xove Data:4-5-2006

(valores de referencia en humanos: 500–1000 mg/kg)(4)

Mostras do estudio anteriormente citado:

17 mostras de ovos non amosaron diferencias cas mostras control
sen embargo 4 das 8 mostras de osos animais deron niveis
superiores a 1000 mg/ Kg:

Mandíbula de équido de 24 anos: 1353 mg/Kg

Mandíbula de ovella 1:  3972 mg/Kg

Mandíbula de ovella 2:  3564 mg/Kg



Análises Realizadas

Mostras vexetais

As mostras ,recollidas ante notario pola  asociación de veciños
de Airiños Lago nos lugares de Barxa e Casas Longas o 13-7-
2006 e remitidas ao Laboratorio de Medio Ambiente de
Galicia,contiñan altos niveis de fluoruros.

 Catro delas superaron os 1000 mg/Kg de materia seca
destacando unha mostra de follas de oliveira  cun resultado de
2573 mg/Kg m.s.



Análises Realizadas

  Mostras vexetais

Das 283 mostras realizadas dentro do traballo antes citado  96
correspoden a especies forestais fundamentalmente Eucaliptus
globulus e o resto a diferentes especies de horta, frutais e
forraxeiras.

Atopáronse contidos superiores a 300 mg/kg a unha distancia da
factoría comprendida entre 500 e 1000 m

As follas e a superficie dos froitos presentan valores mais altos
que o interior dos froitos

o que suxire que a contaminación prodúcese por sedimentación
de partículas na superficie vexetal.

O limite considerado como normal é de 30 mg/Kg

A una distancia de 3 Km da fábrica os niveis foron similares as
mostras control



Análises Realizadas

Mostras de terra

Na zona próxima a factoría observáronse valores de 25 mg/Kg
nos solos forestais, apreciándose un claro descenso a medida
que aumenta a distancia a fábrica.

Os valores medios foron superiores a 20 mg/Kg.

A partir de 3 Km os valores son similares as mostras de control

Nas mostras cercanas a factoría o contido de flúor e mais alto
nas capas superficiales o que suxire que as follas con alto
contido en flúor trala súa caida e descomposición aportan
fluoruros ao solo



Análises Realizadas

 Mostras de auga

Analizáronse augas de escurrido( as que baixan polo tronco das
arbres) augas de pluviolavado (as que caen das follas) auga de
choiva, augas superficiais e augas de pozos (estas últimas por
encarga dos veciños)

Os niveis mais altos atopáronse nas augas de escurrido e os
mais baixos nas augas superficiais.

Os niveis mais altos corresponden aos meses de xuño, xullo e
agosto nas augas de choiva pluviolavado e escurrido sobre todo
na zona de Barxa.



Análises Realizadas

 Mostras de auga

Os niveis mais altos foron de 9 mg/l en auga de escurrido no mes
de xuño.

As augas superficias (regatos e ríos) presentaron
concentracións normais de fluoruros.



Análises Realizadas

 Mostras de auga

Das catro mostras de auga de pozos analizadas, so unha ofreceu
uns niveis de flúor superior ao permitido pola lei. En concreto
trátase dunha mostra tomada no lugar de Barxa con 1,68 mg/dL
(Límites 1,5 mg/L RD 140/2003).

Hai que ter en conta que nos estudios realizados en China
observáronse con estos niveis mais de un 8 % de prevalencia de
fluorose esquelética en poboación que únicamente tiña acceso a
ese tipo de auga.



Análises Realizadas



Contaminación atmosférica

Control da contaminación atmosférica

Actualmente a estacións de control da contaminación atmosférica
da xunta non están operativas, sendo substituidas por outra
estacións controladas pola propia empresa ALCOA. E dicir ainda
que parezca incrible, a empresa mide e informe sobre a súa
propia contaminción.

EstaciEstación da ón da XuntaXunta
(abandonada)(abandonada)

EstaciEstación de control deón de control de

ALCOAALCOA



Conclusións

A contaminación afecta a unha zona de 3 km de radio co centro na
factoría.

A mais distancia os niveis de fluoruros detectados son similares aos
habituais no medio ambiente.



Conclusións

A emisión de partículas con alto contido en fluoruros por parte da
factoría de Alcoa é claramente a responsable desta contaminación,
mais intensa canto menor é a distancia a fábrica.

Estas partículas sedimentan na vexetación da zona e contaminan
aos herbíboros, fundamentalmente as ovellas que son mais
sensibles aos fluoruros.



Conclusións

Nos meses mais secos a contaminación das augas de choiva,
escurrido, e pluviolavado é maior, ainda que os niveis en augas
superficiais son normais.

Non é seguro beber da auga dos pozos sen realizar análises
periódicas. Hai que ter especial coidado cos nenos menores de 8
anos polo risco de fluorose dental  e as personas con insuficiencia
renal pola sua maior facilidade de acumular flúor
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