
 
 
SERVICIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA. 
DIRECCIÓN XERAL DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS E TERRITORIO. 
Fernandez Ladreda, s/n. 36071. Pontevedra. 
 
ASUNTO: CONTAMINACIÓN DA RÍA DE AROUSA E DO HUMEDAL PROTEXIDO UMIA-O GROVE POR COBRE, 
ARSÉNICO E CHUMBO. 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés(CES) e en representación da 

súa xunta directiva, e Serafin González Prieto con DNI 34935654B, con enderezo a efectos de notificación no apartado de correos nº 330, 

15780 Santiago de Compostela, como presidente da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en representación da mesma,  

 

EXPOÑEN: 

 

• Que, Álvarez-Vázquez, M.A., Bendicho, C., Prego, R.,  investigadores da universidade de Vigo e do CSIC, avaliaron un novo 

método de análise químico de sedimentos costeiros, e os resultados foron publicados no presente ano na revista científica 

Microchemical Journal baixo o título de “Ultrasonic slurry sampling combined with total reflection X-ray spectrometry for multi-

elemental analysis of coastal sediments in a ria system”. A zona de estudio escollida para esta investigación foi a ría de Arousa.  

• Que na ría de Arousa, as inmediacións da desembocadura do río Umia están baixo as seguintes figuras de protección de espazos 

naturais protexidos: 

Lugar de Impotancia Comunitaria Ons- O Grove (punteado verde no mapa). 

Zona de Especial Protección para Aves Umia- O Grove.  

Zona Ramsar Umia-O Grove. 

Zona de especial conservación do Complexo intermareal Umia- O  Grove. 

• Quen nas inmediacións da desembocadura do río Ulla atópase a illa de Cortegada, incluída nos límites de protección do Parque 

Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 

• Que no estudo citado anteriormente analízase a concentración de 10 metais presentes nos sedimentos da ría de Arousa. Ademais 

de estudar as súas concentracións, vese a posibilidade de que supoñan un risco de contaminación, tendo en conta os niveis de 

concentración natural presentes para cada elemento na ría. No traballo de investigación calcúlase o grado de contaminación a 

través do Índice de Enriquecemento Normalizado (NEF) para cada elemento. Segundo o valor deste índice e seguindo a 

graduación proposta polo Dr Hakanson, analízase o grao de contaminación que supón este elemento que vai dende 

contaminación inapreciable (valores NEF menores de 1) a contaminación forte (NEF maiores de 9). Así, acháronse uns niveis 

anormalmente altos en sedimento de cobre (Símbolo Cu), arsénico (símbolo As) e chumbo (símbolo Pb) que só se explican por 

aportes de orixe antropoxénicos. No citado artigo de investigación estes tres elemento acadan os seguintes valores: (ver figura 7,  

extraída do anteriormente citado traballo). 

• Contaminación severa para cobre  nas inmediacións das desembocaduras do Ulla e do Umia. 

• contaminación severa de arsénico na desembocadura do Umia, en Cambados.   

• Contaminación moi severa para o chumbo nas inmediacións dos portos de Vilagarcía e Cambados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que na publicación non se arroxan datos concluíntes sobre a orixe de estas altas concentracións destes elementos, pero si se 

asegura que non é de orixe natural. Soamente de nomea posibles explicacións ás altas concentracións de chumbo nos portos de 

Cambados e Vilagarcía, asociado á contaminación por hidrocarburos debido ao tránsito de barcos. No traballo se asocian tamén 

as altas concentracións de cobre na desembocadura do Ulla á presenza dunha antiga mina de calcopirita na conca de dito río. 

Nada se conclúe sobre a presenza de arsénico e cobre na zona da desembocadura do Umia. 

• Ante estes datos publicados, a SGHN nun escrito remitido á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 16 de 

xaneiro de 2014, solicitaba que: se investigara as posibles fontes contaminantes que están a afectar a estes espazos protexidos; 

que se avaliaran os efectos de ditos contaminantes sobre as aves que nestes humedais protexidos se alimentan; e que se 

realizara un informe cos resultados extraídos. A data de hoxe a súa solicitude non foi atendida por dita Consellería. A SGHN 

tamén enviou copia do artigo científico á Secretaría Xeral da convención de Ramsar a cal comunicou que como medida cautelar 

rexistraría o humedal do Umia  como “cambios potenciais  no carácter ecolóxico do humedai” 

• Que ditos elementos contaminantes non só poden afectar á vida silvestre, senón que tamén poden causar trastornos de saúde en 

humanos debido ao poder  bioacumulativo dos tres elementos citados na cadea alimentaria. 

 

SOLICITAN: 

• Que se comunique ao CES e ao SGHN si a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas realizou ou non algunha 

investigación ao respecto das causas desta contaminación e se avaliaron os danos de dita contaminación.   

• Que no caso de terse feito dito estudio, se facilite á SGHN e ao CES os resultados deste informe.  Ou en todo caso, se nos 

informe de calquera actuación que se realizara nesta entidade ao respecto do tratado neste escrito.  

• Que no caso de terse realizado un Plan de Acción para combater esta contaminación se nos faga saber. 

 

Salnés, 4 de xuño de 2014 

Asinado por , 

 Serafín González Prieto      Marta Mª Lois Silva       

  

 

 

  

                   Presidente de SGHN                                           Presidenta do CES 

 



 

CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE 
CONCELLO DE  CAMBADOS. 
Praza do Concello, 1.  
36630 Cambados (Pontevedra). 
 
 
ASUNTO: CONTAMINACIÓN DA DESEMBOCADURA DO RÍO UMIA E DAS COSTAS DE CAMBADOS POR CHUMBO, 
COBRE E ARSÉNICO. 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés(CES) e en representación da 

súa xunta directiva, e Serafin González Prieto con DNI 34935654B, con enderezo a efectos de notificación no apartado de correos nº 330, 

15780 Santiago de Compostela, como presidente da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en representación da mesma,  

 

EXPOÑEN: 

• Que, Álvarez-Vázquez, M.A., Bendicho, C., Prego, R.,  investigadores da universidade de Vigo e do CSIC, avaliaron un novo 

método de análise químico de sedimentos costeiros, e os resultados foron publicados no presente ano na revista científica 

Microchemical Journal baixo o título de “Ultrasonic slurry sampling combined with total reflection X-ray spectrometry for multi-

elemental analysis of coastal sediments in a ria system”. A zona de estudio escollida para esta investigación foi a ría de Arousa.  

• Que na ría de Arousa, as inmediacións da desembocadura do río Umia están baixo as seguintes figuras de protección de espazos 

naturais protexidos: 

Lugar de Impotancia Comunitaria Ons- O Grove (punteado verde no mapa). 

Zona de Especial Protección para Aves Umia- O Grove.  

Zona Ramsar Umia-O Grove. 

Zona de especial conservación do Complexo intermareal Umia- O  Grove. 

• Quen nas inmediacións da desembocadura do río Ulla atópase a illa de Cortegada, incluída nos límites de protección do Parque 

Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 

• Que no estudo citado anteriormente analízase a concentración de 10 metais presentes nos sedimentos da ría de Arousa. Ademais 

de estudar as súas concentracións, vese a posibilidade de que supoñan un risco de contaminación, tendo en conta os niveis de 

concentración natural presentes para cada elemento na ría. No traballo de investigación calcúlase o grado de contaminación a 

través do Índice de Enriquecemento Normalizado (NEF) para cada elemento. Segundo o valor deste índice e seguindo a 

graduación proposta polo Dr Hakanson, analízase o grao de contaminación que supón este elemento que vai dende 

contaminación inapreciable (valores NEF menores de 1) a contaminación forte (NEF maiores de 9). Así, acháronse uns niveis 

anormalmente altos en sedimento de cobre (Símbolo Cu), arsénico (símbolo As) e chumbo (símbolo Pb) que só se explican por 

aportes de orixe antropoxénicos. No citado artigo de investigación estes tres elemento acadan os seguintes valores: (ver figura 7,  

extraída do anteriormente citado traballo). 

 

 

 

 



 

• Contaminación severa para cobre  nas inmediacións das desembocaduras do Ulla e do Umia. 

• contaminación severa de arsénico na desembocadura do Umia, en Cambados.   

• Contaminación moi severa para o chumbo nas inmediacións dos portos de Vilagarcía e Cambados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que na publicación non se arroxan datos concluíntes sobre a orixe de estas altas concentracións destes elementos, pero si se 

asegura que non é son de orixe natural. Soamente de nomea posibles explicacións ás altas concentracións de chumbo nos portos 

de Cambados e Vilagarcía, asociado á contaminación por hidrocarburos debido ao tránsito de barcos. No traballo se asocian 

tamén as altas concentracións de cobre na desembocadura do Ulla á presenza dunha antiga mina de calcopirita na conca de dito 

río. Nada se conclúe sobre a presenza de arsénico e cobre na zona da desembocadura do Umia. 

• Ante estes datos publicados, a SGHN nun escrito remitido á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 16 de 

xaneiro de 2014, solicitaba que: se investigara as posibles fontes contaminantes que están a afectar a estes espazos protexidos; 

que se avaliaran os efectos de ditos contaminantes sobre as aves que nestes humedais protexidos se alimentan; e que se 

realizara un informe cos resultados extraídos. A data de hoxe a súa solicitude non foi atendida por dita Consellería. A SGHN 

tamén enviou copia do artigo científico á Secretaría Xeral da convención de Ramsar a cal comunicou que como medida cautelar 

rexistraría o humedal do Umia  como “cambios potenciais  no carácter ecolóxico do humedai” 

• Que ditos elementos contaminantes non só poden afectar á vida silvestre, senón que tamén poden causar trastornos de saúde en 

humanos debido ao poder  bioacumulativo dos tres elementos citados na cadea alimentaria. 

 

SOLICITAN: 

• Que o Concello de Cambados investigue, se non o realizou ata o de agora, as posibles fontes contaminantes destes 

metais pesados na desembocadura do Umia e nas costas cambadesas, así como das súas repercusións ambientais, 

pesqueiras, marisqueiras e na saúde da poboación. A SGHN e o CES cremos que o concello de Cambados debe 

requirir información á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, á Consellería do Mar e a do Medio 

Rural, á Autoridades Portuaria de Vilagarcía e a Augas de Galicia. Tamén sería moi preciso recadar información das 

Universidades e nomeadamente dos institutos agrarios que poidan aportar datos sobre a incidencia do uso de 

pesticidas agrícolas nos territorios da conca do Umia como unha causa probable desta contaminación.  

 

 



 

• Que en base a dita información, o concello de Cambados realice un informe coas actuacións pertinentes para controlar 

estas fontes contaminantes, unha vez identificadas. Dito informe debe contar cun calendario de actuacións que plasme 

o compromiso do Concello de Cambados (en coordinación coas administracións competentes) coas medidas 

propostas de loita contra a contaminación.  

• Que dito informe ou calquera outra actuación do Concello de Cambados, ao respecto do comunicado neste escrito  se 

nos faga chegar ao CES e á SGHN , no menor prazo posible. 

 

 

Salnés,4 de xuño de 2014 

Asinado por , 

 Serafín González Prieto      Marta Mª Lois Silva       

  

 

 

                  Presidente de SGHN                                                                    Presidenta do CES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OFICINA DA ZONA GALICIA SUR  
AUGAS DE GALICIA 
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURAS  E TERRITORIO. 
Rúa San Salvador, 2 4º. 36201 Vigo (Pontevedra). 
 
 
ASUNTO: CONTAMINACIÓN DA RÍA DE AROUSA  E DO HUMEDAL PROTEXIDO UMIA-O GROVE POR COBRE, 
ARSÉNICO E CHUMBO. 
 
Marta Mª Lois Silva, co DNI  76861044,  maior de idade, con enderezo a efectos de notificación en Apartado 100, O Grove,  teléfono 

680580086 e correo electrónico cesalnes@yahoo.es, como presidenta do Colectivo Ecoloxista do Salnés(CES) e en representación da 

súa xunta directiva, e Serafin González Prieto con DNI 34935654B, con enderezo a efectos de notificación no apartado de correos nº 330, 

15780 Santiago de Compostela, como presidente da Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en representación da mesma,  

 

EXPOÑEN: 

• Que, Álvarez-Vázquez, M.A., Bendicho, C., Prego, R.,  investigadores da universidade de Vigo e do CSIC, avaliaron un novo 

método de análise químico de sedimentos costeiros, e os resultados foron publicados no presente ano na revista científica 

Microchemical Journal baixo o título de “Ultrasonic slurry sampling combined with total reflection X-ray spectrometry for multi-

elemental analysis of coastal sediments in a ria system”. A zona de estudio escollida para esta investigación foi a ría de Arousa.  

• Que na ría de Arousa, as inmediacións da desembocadura do río Umia están baixo as seguintes figuras de protección de espazos 

naturais protexidos: 

Lugar de Impotancia Comunitaria Ons- O Grove (punteado verde no mapa). 

Zona de Especial Protección para Aves Umia- O Grove.  

Zona Ramsar Umia-O Grove. 

Zona de especial conservación do Complexo intermareal Umia- O  Grove. 

• Quen nas inmediacións da desembocadura do río Ulla atópase a illa de Cortegada, incluída nos límites de protección do Parque 

Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. 

• Que no estudo citado anteriormente analízase a concentración de 10 metais presentes nos sedimentos da ría de Arousa. Ademais 

de estudar as súas concentracións, vese a posibilidade de que supoñan un risco de contaminación, tendo en conta os niveis de 

concentración natural presentes para cada elemento na ría. No traballo de investigación calcúlase o grado de contaminación a 

través do Índice de Enriquecemento Normalizado (NEF) para cada elemento. Segundo o valor deste índice e seguindo a 

graduación proposta polo Dr Hakanson, analízase o grado grao de contaminación que supón este elemento que vai dende 

contaminación inapreciable (valores NEF menores de 1) a contaminación forte (NEF maiores de 9). Así,  acháronse uns niveis 

anormalmente altos en sedimento de cobre (Símbolo Cu), arsénico (símbolo As) e chumbo (símbolo Pb) que só se explican por 

aportes de orixe antropoxénicos. No citado artigo de investigación estes tres elemento acadan os seguintes valores: (ver figura 7,  

extraída do anteriormente citado traballo). 

• Contaminación severa para cobre  nas inmediacións das desembocaduras do Ulla e do Umia. 

• contaminación severa de arsénico na desembocadura do Umia, en Cambados.   

• Contaminación moi severa para o chumbo nas inmediacións dos portos de Vilagarcía e Cambados  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Que na publicación non se arroxan datos concluíntes sobre a orixe de estas altas concentracións destes elementos, pero si se 

asegura que non son de orixe natural. Soamente de nomea posibles explicacións ás altas concentracións de chumbo nos portos 

de Cambados e Vilagarcía, asociado á contaminación por hidrocarburos debido ao tránsito de barcos. No traballo se asocian 

tamén as altas concentracións de cobre na desembocadura do Ulla á presenza dunha antiga mina de calcopirita na conca de dito 

río. Nada se conclúe sobre a presenza de arsénico e cobre na zona da desembocadura do Umia. 

• Ante estes datos publicados, a SGHN nun escrito remitido á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas o 16 de 

xaneiro de 2014, solicitaba que: se investigara as posibles fontes contaminantes que están a afectar a estes espazos protexidos; 

que se avaliaran os efectos de ditos contaminantes sobre as aves que nestes humedais protexidos se alimentan; e que se 

realizara un informe cos resultados extraídos. A data de hoxe a súa solicitude non foi atendida por dita Consellería. A SGHN 

tamén enviou copia do artigo científico á Secretaría Xeral da convención de Ramsar a cal comunicou que como medida cautelar 

rexistraría o humedal do Umia  como “cambios potenciais  no carácter ecolóxico do humedai” 

• Que ditos elementos contaminantes non só poden afectar á vida silvestre, senón que tamén poden causar trastornos de saúde en 

humanos debido ao poder  bioacumulativo dos tres elementos citados na cadea alimentaria. 

 

SOLICITAN: 

• Que se informe á SGHN e ao CES de calquera estudio ou información relevante ao respecto que poida ter a oficina de Augas de 

Galicia que axude a identificar as posibles fontes de contaminación destes metais pesados citados. 

• Que no caso de que a entidade Augas de Galicia non dispoña de información ao respecto, abra unha investigación sobre a 

concentración destes metais en augas e sedimentos fluviais no ríos Ulla e Umia, axudando así a identificar posibles focos 

contaminantes, así como a determinar os pasos a tomar para o control de dita contaminación en coordinación coas entidades 

administrativas competentes. 

• Que se tomen as medidas oportunas, dentro das competencias propias, para controlar os efectos da contaminación na ría de 

Arousa,  tanto para o medio ambiente como para a saúde. 

 
Salnés, 4 de xuño de 2014 

Asinado por , 

 Serafín González Prieto      Marta Mª Lois Silva       

  

  

                

            Presidente de SGHN                                           Presidenta do CES 


