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REDE DE CALIDADE DO AIRE DE GALICIA 

CAMPAÑAS DE MEDIDA DE CONTAMINANTES NO AIRE AMBIENTE REALIZADAS COA 

UNIDADE MÓBIL DA XUNTA DE GALICIA DURANTE O ANO 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o ano 2014, a Rede de Calidade do Aire de 

Galicia (de agora en diante RCAG) levaría a cabo un total 

de catro campañas de medición de contaminantes no aire 

ambiente coa Unidade Móbil Autopropulsada da Xunta de 

Galicia. A Unidade Móbil Autopropulsada está equipada 

con  diferentes  analizadores  para  a  medición e o control 

dos principais contaminantes lexislados (O3, NOx, CO, 

SO2, C6H6, PM10 e PM2,5). A Unidade Móbil dispón tamén 

dunha estación meteorolóxica. Neste informe amósanse 

os obxectivos, os datos e as conclusións das campañas, 

que terían lugar nos concellos de Narón, Sarria,  Arteixo e 

O Incio, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 

 

02 

03 

04 

05 

CAMPAÑA NO CONCELLO DE NARÓN 

A  campaña  indicativa  da calidade  do  aire  no Concello de Narón 

tivo como obxectivo de obter maior información sobre o estado da 

calidade do aire na contorna deste municipio e comprobar se é 

necesario a medida en continuo de máis parámetros indicativos en  

adición  á  medición  de  partículas, que  xa  se  está  a levar  a  cabo. 

A campaña iniciouse o 24/02/2014 e finalizou o 20/03/2014. 

CAMPAÑA EN PARALELO COA ESTACIÓN  “SUR” 

DO GRUPO VOTORANTIM 

Coa fin de verificar unha serie de medicións que se viñan rexistrando 

na estación de calidade do aire “Sur”, pertencente á rede industrial do 

Grupo Votorantim, a RCAG levou a cabo unha campaña de medida 

coa Unidade Móbil Autopropulsadae en paralelo coa citada estación 

industrial. A campaña iniciouse o 26/03/2014 e finalizou o 10/04/2014. 

 

 

CAMPAÑA DE PM10 NO AREAL DE CAMBOUZAS  

Coa fin de estudar a posible afección que as descargas de clínker, 

desenroladas no Porto Exterior de A Coruña, teñen sobre os núcleos 

de poboación da contorna; a RCAG en  colaboración ca Autoridade 

Portuaria de  A  Coruña e  o  Concello  de Arteixo, levou a  cabo  unha  

campaña  de  medición dos  niveis de  inmisión, principalmente PM10 e 

PM2,5 derivados destas operacións entre o 16/7/14 e o 23/7/14. 

. 
CAMPAÑA NAS INMEDIACIÓNS DA PLANTA DE 

MAGNESITAS DE RUBIÁN (MGR) 

A campaña realizouse na contorna da planta MGR ca fin de estudar a 

procedencia dos altos niveis de SO2 rexistrados cos ventos de sur nas 

estacións de Votorantim, localizadas na contorna de Oural (Sarria) e 

comprobar se a Estación “Sur” é representativa da zona ou se localiza 

nun microambiente. Iniciouse o 11/04/2014 e finalizou o 26/11/2014. 

 

 

CONCLUSIÓNS XERAIS 

Neste apartado presétanse una breve interpretación dos datos 

acadados nas diferentes campañas levadas a cabo pola Rede de 

Calidade do Aire de Galicia coa Unidade Móbil Autopropulsada ó longo 

do ano 2014.  
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CAMPAÑA DE MEDIDA DA CALIDADE DO AIRE EN NARÓN  
 

(Concello de Narón, Febreiro – Marzo 2014)  

  

 

 

1. Obxectivo 

 

Malia que a calidade do aire da contorna de Narón está avaliada por modelización, a instalación de dous 
analizadores de partículas neste concello por parte do Grupo Megasa abriu a posibilidade de avaliar a zona 
empregando medidas en continuo doutros parámetros indicativos da calidade do aire. A Rede de Calidade do 
Aire de Galicia (de agora en diante RCAG) decidiu realizar unha campaña indicativa da calidade do aire no 
Concello de Narón co obxectivo de obter maior información sobre o estado da calidade do aire neste municipio e 
na súa contorna, así como comprobar se é necesario a medida en continuo de máis parámetros indicativos da 
calidade do aire en adición á medición de partículas, que xa se está levando a cabo. A campaña iniciouse o 
24/02/2014 e finalizou o 20/03/2014. 
 

2.  Localización do Puntos de Mostraxe 
 
A RCAG, coa colaboración do Grupo Megasa, optou por situar a Unidade Móbil Autopropulsada a carón mesmo 
da estación de calidade do aire Xubia, pertencente a Megasa, que se localiza nas inmediacións da empresa 
Galicia Textil; a escasos metros desembocadura do río Xubia. Deseguido amósase unha imaxe (Imaxe 1) da 
citada localización, e posteriormente unha serie de imaxes da campaña: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imaxe 1. Localización da Unidade Móbil Autopropulsada en Narón. 2014 

Unidade Móbil 
en Narón 

  

Contorna de Xubia, Concello de Narón (Provincia de A Coruña) 
Lat.: 43°31'11.95"N   Lonx.: 8°09'00.98"O 

 

Do  24 de febreiro ó  20 de marzo do 2014 

O1 
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3. Estudo das Direccións do Vento durante a Campaña 

 

A RCAG estivo a realizar un pequeno estudo das direccións do vento acadadas na zona ó longo da campaña ca 
fin de coñecer a orixe de posibles episodios de contaminación atmosférica e estudar as posibles 
correspondencias entre os valores máximos acadados de partículas e as variables direccións do vento 
rexistradas. Neste estudo optouse por escoller os datos de dúas estacións meteorolóxicas representativas da 
zona e integradas na rede de MeteoGalicia. Por unha banda extraeríanse os datos de dirección de vento da 
Estación Aldea Nova, localizada no Concello de Narón, e por outra banda, os da Estación CIS Ferrol. 
Deseguido amósanse as coordenadas xeográficas das citadas estacións e un pequeno mapa da localización das 
mesmas con respecto ó punto de medición da campaña: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaxe 2. Imaxes da localización da Unidade Móbil Autopropulsada en Narón. 2014 

Imaxe 3. Localización da Unidade Móbil Autopropulsada con respecto ás estacións meteorolóxicas 

Unidade Móbil 
en Narón 
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Deseguido pasan a amosarse as rosas dos ventos acadadas en ámbalas dúas estacións meteorolóxicas da 
zona, Aldea Nova e CIS Ferrol, durante o período da campaña: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal e como semellan indicar as rosas dos ventos estudadas, a dirección do vento na zona durante o período da 
campaña, foi de SSW.  
 
Poden consultarse os datos meteorolóxicos, tanto históricos como a tempo real, na seguinte ligazón: 
http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp# 
 
 

 
4. Datos rexistrados na Campaña  

Deseguido pasa a amosarse unha táboa resumo (Táboa 1) dos datos rexistrados na campaña de medición. 
Seguidamente, expoñeranse de xeito gráfico os datos de Benceno, SO2, CO, NOx e O3 e partículas PM10 e PM2,5 
acadados na campaña:  

BEN 

Media en ug/m³ 0.03 

Porcentaxe de Datos Diarios 24% 

CO 

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario 0 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

Media en mg/m3 0.15 

Máximo OctoHorario en ug/m³ 0.43 

Mínimo OctoHorario en ug/m³  0.11 

NO 

Media en ug/m³ 1.6 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

NO2 

Superacións de 200 ug/m³ nunha hora 0 

Media en ug/m³ 7.9 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas consecutivas 0 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

Máximo Horario en ug/m³ 65 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

ALDEA NOVA (Narón) CIS FERROL (Ferrol) 

Imaxe 4. Rosas dos ventos da campaña nas estacións de Aldea Nova e CIS Ferrol  

http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp
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Non se teñen detectado valores anormais nos principais contaminantes lexislados nin se teñen rexistrado na 
zona valores elevados ó longo da campaña.  

As perdas na porcentaxe dos datos foron orixinadas por avarías, cortes de subministro eléctrico ou perdas de 
comunicación coa estación. Cabe sinalar que tódolos datos rexistrados durante a campaña cumpren co 
establecido no R.D. 102/2011 do 28 de Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire, dispoñible para descarga 
na seguinte ligazón: http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g 
 

De seguido pasan a expoñerse as gráficas extraídas da campaña e segregadas por contaminantes para unha 
maior concepción e interpretación dos valores horarios e diarios acadados: 

 

 

NOx 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

Media en ug/m³ 10 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario 0 

Información Superación de 180 ug/m³ nunha hora 0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha hora 0 

Porcentaxe de Datos Diarios  88% 

Media en ug/m³ 71 

Máximo OctoHorario en ug/m³ 114 

Mínimo OctoHorario en ug/m³ 63 

Máximo Horario en en ug/m³ 120 

PM10 

Superaciones de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 17 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

Máximo Diario en ug/m³ 37 

Mínimo Diario en ug/m³  4 

  PM2.5 

Media en ug/m³ 14 

Porcentaxe de Datos Diarios  88% 

Máximo Diario en ug/m³ 35 

Mínimo Diario en ug/m³ 3.9 

SO2 

Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Nº de veces que seperouse o limiar de alerta 500 ug/m³ por 3 horas 0 

Porcentaxe de Datos Diarios 88% 

Media en ug/m³ 3.3 

Máximo Horario en ug/m³ 10 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Táboa 1. Resumo dos datos acadados na campaña  

http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g
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Gráfico 1. Gráfico dos datos horarios de SO2 acadados na campaña  

Gráfico 2. Gráfico dos datos diarios de SO2 acadados na campaña  
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Gráfico 3. Gráfico dos datos horarios de NO2 acadados na campaña  

Gráfico 4. Gráfico dos datos horarios de O3 acadados na campaña  
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Gráfico 5. Gráfico dos datos diarios de CO acadados na campaña  

Gráfico 6. Gráfico dos datos diarios de PM10 e PM2.5 acadados na campaña  
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5. Conclusións Xerais 

Á vista dos datos acadados na campaña en Narón, a RCAG desestimou a posibilidade de avaliar esta zona 
empregando medidas en continuo doutros parámetros indicativos da calidade do aire a maiores dos de 
partículas PM10 e PM2,5 cos que está equipada a estación Xubia do Grupo Megasa. 
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CAMPAÑA DE MEDIDA DA CALIDADE DO AIRE EN PARALELO COA ESTACIÓN 

“SUR” DE VOTORANTIM 

(Oural – Concello de Sarria, Marzo e Abril 2014) 

 
 

 

 
1. Obxectivo 

 

Co obxectivo de verificar unha serie de medicións que se viñan rexistrando na estación de calidade do aire “Sur”, 
pertencente á rede industrial do Grupo Votorantim, a Rede de Calidade do Aire de Galicia (de agora en diante 
RCAG) levou a cabo unha campaña de medida coa Unidade Móbil Autopropulsada e en paralelo coa citada 
estación industrial. A campaña iniciouse o 26 de marzo e finalizou o 10 de abril do 2014. 
 

2. Localización da estación “SUR” do Grupo Votorantim 

 
A Estación “Sur” (42°42'55.01"N | 7°26'58.00"O) localízase ó sur das inmediacións do complexo industrial do 
Grupo Votorantim en Oural, no concello lugués de Sarria. Esta estación industrial dispón de distintos 
analizadores para o control de contaminantes lexislados en calidade do aire. Está equipada cun analizador de 
SO2, un de NOx, un captador de partículas PM10 e outro de partículas PM2,5.  
 
Na Imaxe 1 amósase un mapa da contorna de Oural e a localización da estación “Sur”:   
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imaxe 1. Localización da Estación Sur en Oural (Sarria, Lugo)” 

Estación SUR 
42°42'55.01"N | 7°26'58.00"O 

Planta de Votorantim 
Oural, Concello de Sarria (Lugo) 

O2 
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A continuación amósanse tamén as imaxes da localización da Unidade Móbil Autopropulsada con respecto á 
estación industrial “Sur”: 
 

 

 
 
 
 
 
 
A RCAG decidiu situar a Unidade Móbil Autopropulsada a carón mesmo da estación “Sur” co obxectivo de medir 
en paralelo e de verificar se os valores que se estaban a rexistrar con anterioridade nesta estación industrial eran 
certeiros.  

 
 

Imaxe 2. Localización da Unidade Móbil Autopropulsada con respecto á Estación Sur  
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3. Datos rexistrados na campaña  

A continuación achéganse os datos acadados na Unidade Móbil Autopropulsada durante a campaña, levada a 
cabo entre o 26 de marzo e o 10 de abril do ano 2014: 

BENCENO PM10  

Mínimo horario en ug/m³ 0.03 Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Máximo horario en ug/m³ 0.03 Media en ug/m³ 8.3 

Media en ug/m³ 0.03 Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

Porcentaxe datos diarios 93% Máximo Diario en ug/m³ 15 

CO PM2.5  

Mínimo Octohorario en ug/m³ 0.13 Media en ug/m³ 6.3 

Máximo Octohorario en ug/m³ 0.4 Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

Media en ug/m³ 0.16 Máximo Diario en ug/m³ 11 

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario  0 Mínimo Diario en ug/m³ 1.2 

NO SO2  

Media en ug/m³ 2.9 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Porcentaxe de Datos Diarios 93% Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Máximo Horario en ug/m³ 43 
Nº de veces que se superouse o limiar de 
alerta 500 ug/m³ por 3 horas 

0 

Mínimo Horario en ug/m³ 1 Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

NO2 Media en ug/m³ 28 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 Máximo Horario en ug/m³ 304 

Media en ug/m³ 9.3 Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 

0 
  

Porcentaxe de Datos Diarios 93%   

Máximo Horario en ug/m³ 46   

Mínimo Horario en ug/m³ 1   

NOx   

Mínimo horario en ug/m³ 2   

Máximo horario en ug/m³ 108   

Media en ug/m³ 13   

Porcentaxe datos diarios 93%   

O3   

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario  0   

Información Superación de 180 ug/m³ nunha  0   

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha hora  0   

Porcentaxe de Datos Diarios  93%   

Media en ug/m³  56   

Máximo OctoHorario en ug/m³  84   

Mínimo OctoHorario en ug/m³  57   

Máximo Horario en en ug/m³  88   

 

 

Táboa 1. Datos acadados na Unidade Móbil Autopropulsada  
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Nas seguintes gráficas compáranse as concentracións obtidas de dióxido de xofre (SO2), dióxido de nitróxeno 
(NO2) e partículas (PM10 e PM2,5) na estación de “Sur” de Votorantim coas obtidas na Unidade Móbil 
Autopropulsada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparación dos datos horarios de SO2 acadados na campaña   

Gráfico 2. Comparativa dos datos diarios de SO2 acadados na campaña   
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Gráfico 3. Comparativa dos datos horarios de NO2 acadados na campaña   

Gráfico 4. Comparativa dos datos diarios de PM10 e PM2,5  acadados na campaña   
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Os datos comparativos de SO2, NO2, PM10 e PM2,5 acadados na Unidade Móbil Autopropulsada e na estación 
“Sur”parecen moi coherentes entre si e gardan a mesma tendencia, a pesares de que os datos de NO2 acadados 
na estación “Sur” son lixeiramente máis  elevados que os acadados na Unidade Móbil.  

Malia que os datos acadados na campaña semellan cumprir cos limiares establecidos no R.D. 102/2011 do 28 
de Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire (dispoñible para a súa descarga na ligazón: 
http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g), apreciáronse valores elevados de dióxido 
de xofre (SO2) que non semellaban ter relación coa planta de Votorantim en Oural, xa que a mesma permaneceu 
sen actividade durante a campaña, nin coa contorna de Oural, maioritariamente rural e natural.  

 

4. Principais conlusións 

 
Os datos obtidos gardan a mesma tendencia e semellan coherentes entre si. Con esta campaña de medida en 
paralelo, a RCAG verificou a validez da meirande parte dos datos rexistrados na Estación “Sur”.  
 
 

http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g
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CAMPAÑA DE MEDIDA DE PM10 EN CAMBOUZAS 

(Concello de Arteixo, Xullo 2014) 

 
 

 

 
1. Obxectivo 

 

Co obxectivo de estudar e avaliar a posible afección que as descargas de clínker, desenroladas periodicamente 
no Porto Exterior de A Coruña, teñen sobre os núcleos de poboación da contorna; a Rede de Calidade do Aire 
de Galicia (de agora en diante RCAG), en colaboración ca Autoridade Portuaria de A Coruña e o Concello de 
Arteixo, levou a cabo unha campaña de medición dos niveis de inmisión, principalmente material particulado 
(PM10 e PM2,5), derivados destas operacións de descarga entre o 16 e o 23 de xullo do pasado ano 2014. 
 

2. Estudo preliminar dos ventos predominantes 

 
Antes de que a RCAG barallase distintas localizacións na bisbarra do Concello de Arteixo para localizar a 
Unidade Móbil Autopropulsada, procedeuse a estudar as direccións dos ventos predominantes da zona para 
tratar de situala e orientala a barlovento dos citados ventos. Para elo, escolleuse a Estación Meteorolóxica de 

“Punta Langosteira”, pertencente á rede de estacións de MeteoGalicia e localizada a 43,34º de latitude, a -
8,48º de lonxitude e a unha altitude de 5 metros. Estudáronse as direccións do vento predominantes 

rexistradas no ano 2013, o único ano dispoñible na citada estación, que se deu de alta o 3 de xaneiro de 2013:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rosa dos ventos do ano 2013 na estación meteorolóxica de “Punta Langosteira” semella indicar que os ventos 
predominantes na zona de Arteixo son os procedentes de NE e SW. Poden consultarse os datos meteorolóxicos 
de “Punta Langosteira” na seguinte ligazón:   
 
 

http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp# 
 

Imaxe 1. Rosas dos Ventos do ano 2013 na Estación Meteorolóxica de “Punta Langosteira”. 

Fonte: MeteoGalicia 

O3 

http://www2.meteogalicia.es/galego/observacion/estacions/estacions.asp
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3. Localización do punto da mostraxe 
 
Tralo estudo e análise dos ventos predominantes na contorna de Arteixo, e logo de barallar as localizacións máis 
axeitadas para a instalación da Unidade Móbil Autopropulsada en colaboración coa Autoridade Portuaria de A 
Coruña, a Rede de Calidade do Aire optou por tratar de situar a mesma na Praia de Cambouzas, a barlovento 
dos ventos de NE e SW, tal e como se amosa deseguido: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

O motivo polo cal se tomou a decisión de situar a Unidade Móbil Autopropulsada no areal arteixán de 

Cambouzas responde á necesidade de localizar o punto de mostraxe nun lugar representativo da zona e tendo 

presentes os criterios de Micro e Macroimplantación establecidos pola lexislación vixente en materia de Calidade 

do Aire. Deseguido amósase unha serie de imaxes tomadas á Unidade Móbil Autopropulsada durante a 

Campaña na Praia de Cambouzas: 

Imaxe 2. Mapa da localización da Unidade Móbil na Praia de Cambouzas 

NE 

SW 
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Imaxe 3. Localización da Unidade Móbil Autopropulsada en Cambouzas no momento da descarga de carbón en Punta Langosteira 
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Ademais dos datos rexistrados na Unidade Móbil Autopropulsada, neste informe empregáronse os datos das 
estacións da RCAG existentes nesta zona, concretamente os das estacións de A Pastoriza e Paiosaco (Imaxe 
4), ámbalas dúas pertencentes á Rede Industrial, así como tamén as medidas da estación de control da calidade 
do aire fixa (Imaxe 5) existente nas inmediacións de porto e pertencente á Autoridade Portuaria de A Coruña: 

 

 

Imaxe 4. Distribución das estacións de Calidade do Aire localizadas na contorna de Arteixo 

Imaxe 5. Localización do captador de partículas no Porto Exterior (Punta Langosteira) 
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4. Datos rexistrados na campaña de Cambouzas 
 
A descarga de clinker prevista inicialmente para o día 15 de Xullo, levaríase a cabo ó longo dos días 18, 21 e 22 
de Xullo, respectivamente. Non obstante, a RCAG tomou a decisión de situar a Unidade Móbil Autopropulsada o 
día 16 de Xullo no Areal de Cambouzas para ir rexistrando valores de fondo da zona. Inicialmente amósase a 
rosa dos ventos global da campaña coa fin de verificar que o punto da mostraxe se situou nas direccións 
predominantes do vento e a barlovento do espigón do Porto Exterior de A Coruña: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante a campaña en Cambouzas, tal e como xa semellaba indicar o estudo preliminar dos ventos 
predominantes da zona e a rosa dos ventos do ano 2013, rexistráronse ventos procedentes do NE e tamén do W 
e do SW. Polo tanto, podemos concluír que a localización de Cambouzas foi a axeitada para a captación das 
achegas do Porto Exterior de A Coruña por situarse a barlovento do mesmo. 
 
A continuación, na Táboa 1, amósanse os datos diarios de partículas PM10 acadados durante a campaña, tanto 
na Unidade Móbil Autopropulsada como no resto de estacións de calidade do aire localizadas na contorna de 
Arteixo e nos arredores do Porto Exterior (* As datas en vermello correspóndense coas descargas de clinker): 
 

 
 
 

Imaxe 6. Rosa dos Ventos da campaña (Estación de Punta Langosteira. MeteoGalicia) 
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Data 
PM10 Porto Exterior 

A Coruña 
PM10  Unidade Móbil 

Autopropulsada 
PM10 Paiosaco PM10 Pastoriza 

14/07/2014 13 -- 11 8,2 

15/07/2014 15 -- 18 15 

16/07/2014 18 48 20 19 

17/07/2014 20 18 19 27 

18/07/2014* 14 8,5 11 8,7 

19/07/2014 15 10 9,8 16 

20/07/2014 13 37 12 15 

21/07/2014* 20 21 14 11 

22/07/2014* 17 32 22 21 

 

 

 
Na Táboa 2, amósanse os datos diarios de partículas PM25 acadados durante a campaña na Unidade Móbil 
Autopropulsada (* As datas en vermello correspóndense coas descargas de clinker): 

 
 

Data 
PM2,5 Unidade Móbil 

Autopropulsada 

14/07/2014 -- 

15/07/2014 -- 

16/07/2014 28 

17/07/2014 13 

18/07/2014* 6 

19/07/2014 6,7 

20/07/2014* 13 

21/07/2014* 11 

22/07/2014 17 

 
 

 

A continuación, no Gráfico 1, amósanse de xeito gráfico os datos diarios de partículas PM10 rexistrados na 

Unidade Móbil Autopropulsada, na estación do Porto Exterior e no resto de estacións industriais da contorna de 

Arteixo e do Porto Exterior de A Coruña: 

 

 

Táboa 1. Datos diarios de PM10 en Cambouzas e no resto de estacións da contorna de Arteixo  (* As datas en vermello 

correspóndense coas descargas de clinker) 

 

Táboa 2. Datos diarios de PM25 en Cambouzas  (* As datas en vermello correspóndense coas descargas de clinker) 
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Tal e como se pode observar no Gráfico 1, os valores de PM10 rexistrados nas distintas estacións son bastante 
coherentes entre si. Cabe sinalar que os datos rexistrados na Unidade Móbil Autopropulsada preséntanse un 
pouco máis elevados que os rexistrados no resto de estacións. Isto pode deberse ó aerosol mariño ou á 
proximidade co areal. Malia todo, os datos recadados semellan cumprir cos limiares establecidos no R.D. 
102/2011 do 28 de Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire, dispoñible para a súa descarga na seguinte 
ligazón: 

http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g 

 
 

5. Principais conlusións 

 
Á vista do estudo e dos resultados obtidos, non semellan observarse alteracións significativas nos rexistros de 
material particulado na zona, non se superaron os limiares que marca a lexislación vixente en materia de 
calidade do aire nin se pode concluír que os valores máis elevados sexan debidos ás descargas de clínker no 
Porto Exterior de A Coruña.  
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Gráfico 1. Gráfico cos datos diarios de PM10 en Cambouzas  (* As datas en vermello correspóndense coas descargas de 

clinker) 

 

http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g
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CAMPAÑA DE MEDIDA DA CALIDADE DO AIRE NAS INMEDICIÓNS DA PLANTA 

DE MAGNESITAS DE RUBIÁN, S.A.  
 

(Concello de O Incio, Abril – Novembro 2014)  

  

 

 

1. Obxectivo 

 

Esta campaña, que se levou a cabo na contorna da empresa Magnesitas de Rubián, S.A. (de agora en diante 
MGR), realizouse con dous obxectivos principais. Por unha banda, estudar a procedencia dos altos niveis de 
SO2 rexistrados cos ventos de compoñente sur nas estacións de calidade do aire pertencentes á rede industrial 
da factoría de Votorantim (a antiga Cementos Cosmos S.A.), localizadas na contorna de Oural, no concello 
lugués de Sarria. Por outra banda, tamén se pretendía comprobar se a Estación “Sur” é representativa da zona 
ou máis ben se localiza nun microambiente. A campaña iniciouse o 11/04/2014 e finalizou o 26/11/2014, e tería 
lugar en cinco localizacións diferentes da zona. 
 

2. Antecedentes 

 
Dende o 2013, a Estación “Sur” do Grupo Votorantim viña rexistrando valores elevados de dióxido de xofre (SO2) 
e partículas (maioritariamente PM10) que non semellaban corresponderse nin coa empresa titular da estación, xa 
que permaneceu sen actividade, nin coas características da zona; maioritariamente rural e natural.  
 
Entre os meses de marzo e abril do 2014, a Rede de Calidade do Aire de Galicia (RCAG) puxo en marcha unha 
campaña coa Unidade Móbil Autopropulsada e en paralelo coa Estación “Sur” do Grupo Votorantim (Ver 
“Campaña de medida da calidade do aire en paralelo coa Estación Sur de Votorantim” ) coa finalidade de 
verificar a validez dos valores que se viñan rexistrando na citada estación. Os datos acadados pola Unidade 
Móbil Autopropulsada da RCAG semellaban constatar que os valores que se viñan rexistrando na Estación “Sur” 
eran certeiros e reais. Os datos de PM10, sen embargo, debéronse a microcortes no subministro eléctrico de Sur. 
 
O persoal da RCAG comezaría a investigar as posibles orixes dos valores pola contorna de Oural e faría un 
seguimento dos períodos horarios e da procedencia dos ventos cos que se rexistraban os valores máis 
elevados. A RCAG constataría que os valores de SO2 máis altos acadados na Estación “Sur” adoitaban 
rexistrarse cos ventos procedentes do sur. Precisamente ó sur desta estación industrial, e a escasos 2 kms, 
localízase a planta de MGR. A RCAG valorou a posibilidade de que parte das emisións desta planta mineira 
fosen a orixe dos datos de SO2 acadados na Estación “Sur” e contrastados coa Unidade Móbil Autopropulsada.  
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imaxe 1. Localización da Estación Sur con respecto á planta de MGR 

Estación “SUR” 
Grupo Votorantim 

Oural, Concello de Sarria  

Planta de MGR 
Vila de Mouros 

Concello de O Incio 

1,5 km 

O4 
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Tal e como se pode apreciar na Imaxe 1, a Estación “Sur” (42°42'55.01"N / 7°26'58.00"O)  do Grupo Votorantim 
localízase en Oural, no concello lugués de Sarria e a unha distancia aproximada de 1,5 km cara o norte da 
planta de MGR (42º41’58,67” / 7º27´20,19”O), situada en Vila de Mouros, no veciño Concello de O Incio.  
 
Tendo en conta a localización e proximidade da planta de MGR con respecto á Estación “Sur”, que os valores 
máis elevados de SO2 se rexistraron cos ventos de compoñente sur e que a planta de MGR pode ser emisora de 
óxidos de xofre pola queima de carbón de coque para os procesos de transformación da magnesita, a RCAG 
decidiu emprender unha nova campaña na contorna desta empresa mineira coa finalidade de verificar a 
procedencia dos elevados valores de SO2 e comprobar se estes son produto das emisións da planta de MGR. 
Con esta campaña, a RCAG trataría tamén de valorar a representatividade da Estación “Sur” na zona e 
complementar o estudo de modelización, que por esas datas estaba a realizar na zona a empresa Novotec, para 
a futura instalación dunha ou varias estacións industriais de calidade do aire nas inmediacións de MGR. 
 

3.  Localización dos Puntos de Mostraxe 
 
Na seguinte táboa amósanse os cinco puntos de mostraxe escollidos polos técnicos da RCAG, dous cara o norte 
e outros tres cara o sur da planta de MGR, as súas coordenadas e as datas nas que se levaron a cabo as 
medicións. Na Imaxe 2, un mapa coa localización das mesmas: 
 

Nome da localización Coordenadas Data 

CEIP Antonio Fernández López 42º43’00.05”N 7º26’46.31”O 11/04/2014 a 22/05/2014 
Entrada da mina de MGR 42º41’35.39”N 7º26’46.31”O 26/05/2014 a 10/06/2014 

Aldea O Barrio 42º41’36.71”N 7º26’54.61”O 11/06/2014 a 13/07/2014 
Carballeira de Barbaín 42º41’12.22”N 7º26’54.61”O 08/09/2014 a 24/10/2014 

Centro de Oural 42º43’02.13”N 7º26’46.53”O 25/10/2014 a 26/11/2014 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Táboa 1. Localizacións e datas das campañas na contorna da planta de MGR 

 

 
Votorantim 

Magnesitas de Rubián 

Centro de Oural 
25/10/2014 a 26/11/2014 

CEIP Antonio Fernández López 
11/04/2014 a 22/05/2014 

Entrada da mina 
26/05/2014 a 10/06/2014 

O Barrio 
11/06/2014 a 13/07/2014 

Carballeira de Barbaín 
08/09/2014 a 24/10/2014 

Imaxe 2. Localización dos puntos de mostraxe e as datas das campañas 
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4. Datos rexistrados nas Campañas  

Deseguido pasan a amosarse os datos rexistrados nos diferentes puntos de medición anteriormente estudados 
polo persoal da RCAG na contorna da planta de MGR. Para cada localización preséntase unha táboa resumo 
dos datos obtidos e, de forma gráfica, os datos horarios para o SO2, NO2 e O3 e os datos diarios para o SO2 e 
PM10. 

Cabe sinalar que os datos rexistrados durante a campaña cumpren co establecido no R.D. 102/2011 do 28 de 
Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire (dispoñible para a súa descarga na seguinte ligazón: 
http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g) coa excepción dunha superación de Ozono 
rexistrada o día 18/05/2014 ás 0:00h na primeira localización, a do CEIP Antonio Fernández López (Oural, 
Concello de Sarria).  

 

              4.1. CEIP Antonio Fernández López (11/04/2014 - 22/05/2014)  

 
O primeiro punto de medición da campaña localizouse a carón do CEIP Antonio Fernández López. Esta primeira 
campaña daría comezo o día 11 de abril e remataría o 22 de maio do ano 2014. O punto localízase a unha 
distancia aproximada de 1,9 km cara ó NE da factoría de MGR. De seguido amósase unha imaxe da 
localización: 

 

 

A continuación amósase unha táboa resumo (Táboa 2) dos datos rexistrados na localización CEIP Antonio 
Fernández López e, posteriormente, tamén os valores representados graficamente (Gráficos 1 a 5).  

 

Imaxe 3. Localización CEIP Antonio Fernández López (Oural, Sarria) 

Estación MORELLE 

(Sarria) 

NO - SO 

http://siam.cmati.xunta.es/lexislacion/norma.asp?idn=6754&lang=g
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Ben SO2 

Mínimo horario en ug/m³ 0.03 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Máximo horario en ug/m³ 0.14 Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 0.032 
Nº de veces que se superou o limiar de alerta 
500 ug/m³ durante  3 horas 

0 

Porcentaxe datos diarios 95% Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

CO Media en ug/m³ 8.2 

Mínimo Octohorario en ug/m³ 0.1 Máximo Horario en ug/m³ 329 

Máximo Octohorario en ug/m³ 0.91 Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Porcentaxe datos diarios 100% 

Media en ug/m³ 0.21 

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario 0 

NO 

Media en ug/m³ 1.4 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Horario en ug/m³ 27 

Mínimo Horario en ug/m³ 1 

NO2 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 

Media en ug/m³ 4.4 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 

0 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Horario en ug/m³ 52 

Mínimo Horario en ug/m³ 1 

NOx 

Mínimo horario en ug/m³ 1 

Máximo horario en ug/m³ 84 

Media en ug/m³ 6.2 

Porcentaxe datos diarios 100% 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario 1 

Información Superación de 180 ug/m³ nunha 0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha 
hora 

0 

Porcentaxe de Datos Diarios 95% 

Media en ug/m³ 64 

Máximo OctoHorario en ug/m³ 124 

Mínimo OctoHorario en ug/m³ 57 

Máximo Horario en en ug/m³ 134 

PM10 

Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 13 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Diario en ug/m³ 30 

Mínimo Diario en ug/m³ 2.6 

PM2.5 

Media en ug/m³ 8.7 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Diario en ug/m³ 20 

Mínimo Diario en ug/m³ 2.1 

 
Táboa 2. Resumo dos datos acadados na localización CEIP Antonio Fernández López 
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Tal e como se expuxo no apartado 4, o 18/05/2014 rexistrouse unha superación de ozono ás 0:00h. Observouse 

unha concentración media octohoraria de 124 ug/m³ que supera o valor límite de 120 ug/m³ establecido no R.D. 

102/2011 do 28 de Xaneiro relativo á mellora da calidade do aire. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Datos horarios de SO2 en CEIP Antonio Fernández López 

Gráfico 2. Datos diarios de SO2 en CEIP Antonio Fernández López 
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Gráfico 3. Datos horarios de O3 en CEIP Antonio Fernández López 

Gráfico 4 Datos horarios de NO2 en CEIP Antonio Fernández López 
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              4.2. Entrada á Mina  (26/05/2014 - 10/06/2014)  

 
O segundo punto de medición da campaña localizouse na Entrada á Mina de MGR. Esta segunda campaña 
daría comezo o día 26 de maio e remataría o 10 de xuño do ano 2014. O punto localízase a unha distancia 
aproximada de 1,1 km cara ó SE da planta de MGR. De seguido amósase unha imaxe da localización: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación amósase unha táboa resumo (Táboa 3) dos datos rexistrados na Localización Entrada á mina de 
MGR e, posteriormente, tamén os valores representados graficamente (Gráficos 6 a 10).  

Gráfico 5 Datos horarios de PM10 en CEIP Antonio Fernández López 

Imaxe 4. Localización Entrada á mina de MGR 

Estación MORELLE 

(Sarria) 

SO 
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Ben SO2  

Mínimo horario en ug/m³ 0.03 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Máximo horario en ug/m³ 0.1 Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 
0.032 

Nº de veces que se superou o limiar de 
alerta 500 ug/m³ durante 3 horas 

0 

Porcentaxe datos diarios 93% Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

CO Media en ug/m³ 5.0 

Mínimo Octohorario en ug/m³ 0.1 Máximo Horario en ug/m³ 62 

Máximo Octohorario en ug/m³ 1.1 Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Porcentaxe datos diarios 93% 

Media en ug/m³ 0.19 

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario  0 

NO 

Media en ug/m³ 1.6 

Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

Máximo Horario en ug/m³ 49 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

NO2 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 

Media en ug/m³ 3.8 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 

0 

Porcentaxe de Datos Diarios 93% 

Máximo Horario en ug/m³ 17 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

NOx 

Mínimo horario en ug/m³ 1 

Máximo horario en ug/m³ 89 

Media en ug/m³ 5.8 

Porcentaxe datos diarios 93% 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario  0 

Información Superación de 180 ug/m³ nunha  0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha hora  0 

Porcentaxe de Datos Diarios  93% 

Media en ug/m³  61 

Máximo OctoHorario en ug/m³  92 

Mínimo OctoHorario en ug/m³  61 

Máximo Horario en en ug/m³  97 

PM10 

Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 8.8 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Diario en ug/m³ 19 

Mínimo Diario en ug/m³ 3.0 

PM2.5 

Media en ug/m³ 5.9 

Porcentaxe de Datos Diarios 100% 

Máximo Diario en ug/m³ 14 

Mínimo Diario en ug/m³ 2.4 

 
Táboa 3. Resumo dos datos acadados na localización Entrada á mina de MGR 
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Gráfico 6 Datos horarios de SO2 en Entrada á mina de MGR 

Gráfico 7 Datos diarios de SO2 en Entrada á mina de MGR 
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Gráfico 8 Datos horarios de O3 en Entrada á mina de MGR 

Gráfico 9 Datos horarios de NO2 en Entrada á mina de MGR 
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              4.3. Aldea de O Barrio  (11/06/2014 - 13/07/2014)  

 
O terceiro punto de medición da campaña localizouse na Aldea de O Barrio. Esta campaña daría comezo o 11 
de xuño e remataría o 13 de xullo do 2014. O punto localízase a unha distancia aproximada de 0,9 km cara ó SE 
da planta de MGR. De seguido amósase unha imaxe da localización: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Datos diarios de PM10 en Entrada á mina de MGR 

Imaxe 5. Localización Aldea do Barrio 

Estación MORELLE 

(Sarria) 

NO - SO 
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Ben SO2  

Mínimo horario en ug/m³ 0.03 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Máximo horario en ug/m³ 0.09 Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 0.032 
Nº de veces que se superou o limiar de alerta 500 
ug/m³ por 3 horas 

0 

Porcentaxe datos diarios 69% Porcentaxe de Datos Diarios 65% 

CO Media en ug/m³ 8.3 

Mínimo Octohorario en ug/m³ 0.1 Máximo Horario en ug/m³ 167 

Máximo Octohorario en ug/m³ 0.66 Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Porcentaxe datos diarios 69% Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Media en ug/m³ 0.19 Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario  0 
Nº de veces que se superou o limiar de alerta de 
500 ug/m³ por 3 horas 

0 

NO 

Mínimo horario en ug/m³ 1 

Máximo horario en ug/m³ 21 

Media en ug/m³ 1.2 

Porcentaxe datos diarios 69% 

NO2 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 

Media en ug/m³ 2.7 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 

0 

Porcentaxe de Datos Diarios 69% 

Máximo Horario en ug/m³ 21 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

NOX 

Porcentaxe de Datos Diarios 69% 

Media en ug/m³ 4.1 

Máximo Horario en ug/m³ 51 

Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario  0 

Información Superación de 180 ug/m³ nunha 
hora 

0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha hora  0 

Porcentaxe de Datos Diarios  65% 

Media en ug/m³  64 

Máximo OctoHorario en ug/m³  119 

Mínimo OctoHorario en ug/m³  60 

Máximo Horario en en ug/m³  132 

PM10 

Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 12 

Porcentaxe de Datos Diarios 68% 

Máximo Diario en ug/m³ 25 

Mínimo Diario en ug/m³ 7.0 

PM2.5 

Media en ug/m³ 9.2 

Porcentaxe de Datos Diarios 68% 

Máximo Diario en ug/m³ 19 

Mínimo Diario en ug/m³ 4.2 

Táboa 4. Resumo dos datos acadados na localización Aldea de O Barrio 
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Gráfico 11 Datos horarios de SO2 en Aldea do Barrio 

Gráfico 12 Datos diarios de SO2 en Aldea do Barrio 
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Gráfico 13 Datos horarios de NO2 en Aldea do Barrio 

Gráfico 14 Datos horarios de O3 en Aldea do Barrio 
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              4.4. Carballeira de Barbaín  (08/09/2014 - 24/10/2014)  

O cuarto punto de medición da campaña localizouse na Carballeira de Barbaín. Esta campaña daría comezo o 8 
de setembro e remataría o 24 de outubro do 2014. O punto localízase a unha distancia aproximada de 1,5 km 
cara ó SO da planta de MGR. De seguido amósase unha imaxe da localización: 

 

 

A continuación amósase unha táboa resumo (Táboa 5) dos datos rexistrados na localización Carballeira de 
Barbaín e, posteriormente, tamén os valores representados graficamente (Gráficos 16 a 20). 

 

Gráfico 15 Datos diarios de PM10 en Aldea do Barrio 

Imaxe 6. Localización Carballeira de Barbaín 

Estación MORELLE 

(Sarria) 

SO 
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Ben SO2  

Mínimo horario ug/m³ 0.03 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Máximo horario ug/m³ 0.14 Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 
0.032 Nº de veces que se superouse o limiar 

de alerta 500 ug/m³ por 3 horas 
0 

Porcentaxe datos diarios 87% Porcentaxe de Datos Diarios 87% 

NO Media en ug/m³ 14 

Mínimo horario ug/m³ 1 Máximo Horario en ug/m³ 248 

Máximo horario ug/m³ 73 Mínimo Horario en ug/m³ 1 

Media en ug/m³ 3.0 

Porcentaxe datos diarios 74% 

NO2 

Mínimo horario ug/m³ 1 

Máximo horario ug/m³ 44 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 

Media en ug/m³ 9.3 

Porcentaxe datos diarios 74% 

Número de Alertas de 400 ug/m³ 3 horas 
consecutivas 

0 

NOx 

Mínimo horario ug/m³ 1 

Máximo horario ug/m³ 133 

Media en ug/m³ 13 

Porcentaxe datos diarios 74% 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario  0 

Información Superación de 180 ug/m³ 
nunha  

0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ 
nunha hora  

0 

Porcentaxe de Datos Diarios  82% 

Media en ug/m³  42 

Máximo OctoHorario en ug/m³  95 

Mínimo OctoHorario en ug/m³  1 

PM10 

Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 14 

Porcentaxe de Datos Diarios 87% 

Máximo Diario en ug/m³ 56 

Mínimo Diario en ug/m³ 1.0 

PM2.5 

Media en ug/m³ 9.5 

Porcentaxe de Datos Diarios 87% 

Máximo Diario en ug/m³ 39 

Mínimo Diario en ug/m³ 1.0 

 Táboa 5. Resumo dos datos acadados na localización Carballeira de Barbaín 
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Gráfico 16 Datos horarios de SO2 en Carballeira de Barbaín 

Gráfico 17 Datos diarios de SO2 en Carballeira de Barbaín 
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Gráfico 18 Datos horarios de O3 en Carballeira de Barbaín 

Gráfico 19 Datos horarios de NO2 en Carballeira de Barbaín 
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4.5. Centro de Oural  (24/10/2014 - 26/11/2014)  

O quinto e último punto de medición da campaña localizouse no Centro de Oural, concretamente na Rúa da 
Igrexa. A campaña daría comezo o 24 de outubro e remataría o 26 de novembro do 2014. O punto localízase a 
unha distancia aproximada de 2 km cara ó NE da planta de MGR. De seguido amósase unha imaxe da 
localización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación amósase unha táboa resumo (Táboa 6) dos datos rexistrados na localización Centro de Oural e, 
posteriormente, tamén os valores representados graficamente (Gráficos 21 a 25). 

Gráfico 20 Datos horarios de PM10 en Carballeira de Barbaín 

Imaxe 7. Localización Centro de Oural 

Estación MORELLE 

(Sarria) 

S 
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CO SO2  

Superacións de 10 mg/m³ Octohorario 0 Superacións de 350 ug/m³ nunha hora 0 

Porcentaxe de Datos Diarios 48% Superacións de 125 ug/m³ nun día 0 

Media en mg/m³ 0.2 Nº de veces que se superouse o limiar 
de alerta 500 ug/m³ por 3 horas 

0 

Mínimo horario en mg/m³ 0.1 Porcentaxe de Datos Diarios 62% 

Máximo horario en mg/m³ 3.52 Media en ug/m³ 16 

NO Máximo Horario en ug/m³ 177 

Mínimo horario en ug/m³ 1.0 Mínimo Horario en ug/m³ 1.0 

Máximo horario en ug/m³ 339 

Media en ug/m³ 6.4 

Porcentaxe datos diarios 62% 

NO2 

Mínimo horario en ug/m³ 1.0 

Máximo horario en ug/m³ 184 

Superacións de 200 ug/m³ en unha hora 0 

Media en ug/m³ 8.3 

Porcentaxe datos diarios 62% 

Número de Alertas de 400 ug/m³ durante 3 
horas consecutivas 

0 

NOx 

Mínimo horario en ug/m³ 1.0 

Máximo horario en ug/m³ 524 

Media en ug/m³ 16 

Porcentaxe datos diarios 62% 

O3 

Superacións de 120 ug/m³ Octohorario  0 

Información Superación de 180 ug/m³ 
nunha hora 

0 

Alerta de Superación de 240 ug/m³ nunha 
hora  

0 

Porcentaxe de Datos Diarios  62% 

Media en ug/m³  51 

Máximo OctoHorario en ug/m³  82 

Mínimo OctoHorario en ug/m³  1.0 

PM10 

Superacións de 50 ug/m³ nun día 0 

Media en ug/m³ 13 

Porcentaxe de Datos Diarios 45% 

Máximo Diario en ug/m³ 42 

Mínimo Diario en ug/m³ 1.0 

PM2.5 

Media en ug/m³ 8.5 

Porcentaxe de Datos Diarios 45% 

Máximo Diario en ug/m³ 26 

Mínimo Diario en ug/m³ 1.0 

 
Táboa 6. Resumo dos datos acadados na localización Centro de Oural 
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Gráfico 21 Datos horarios de SO2 en Centro de Oural 

Gráfico 22 Datos diarios de SO2 en Centro de Oural 
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Gráfico 23 Datos horarios de O3 en Centro de Oural 

Gráfico 24 Datos horarios de NO2 en Centro de Oural 
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4.6. Comparativa da campaña coa Estación “Sur”  (11/04/2014 - 26/11/2014)  

Logo de amosar os datos rexistrados nos diferentes puntos de mostraxe, achégase unha serie de gráficos cos 
valores acadados ó longo desta campaña tanto na Unidade Móbil Autopropulsada da RCAG como na Estación 
Sur do Grupo Votorantim, coa finalidade de comprobar se os valores rexistrados nestas dúas estacións son 
parellos e gardan relación entre si de cara a valorar a representatividade da estación Sur nesta contorna: 

 

Gráfico 25 Datos diarios de PM10 en Centro de Oural 

Gráfico 26. Datos horarios de SO2 en Sur e na Unidade Móbil Autopropulsada 
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Tal e como se pode apreciar no Gráfico 26, tanto na Unidade Móbil como na estación Sur rexistráronse valores 
de SO2 de similar magnitude que non parecen vir acompañados unicamente polos ventos de compoñente sur, 
aínda que si os valores máis elevados. No Gráfico 27, amósanse os valores de partículas rexistrados: 

 

 

Aínda que no Gráfico 27 se observan picos de PM10, os datos de material particulado amosan unha tendencia e 
magnitude similar en ámbalas dúas estacións. Á marxe destes picos, a meirande parte de valores son inferiores 
a 50 ug/m3 tal e como se agarda dunha zona destas características. Deseguido amósanse tamén o gráfico 
comparativo de PM2,5: 

 

Gráfico 27. Datos horarios de PM10 en Sur e na Unidade Móbil Autopropulsada 

Gráfico 28. Datos horarios de PM25 en Sur e na Unidade Móbil Autopropulsada 
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No primeiro terzo do Gráfico 28 apréciase unha tendencia e uns valores de PM25 moi similares entre si. Os 
valores máis elevados acadados terían lugar entre o 13 e xullo e o 15 de agosto, tempada estival e de maior 
presenza de partículas no ambiente. Deseguido amósanse, no Gráfico 29, os datos de NO2 rexistrados na 
campaña: 

 

 

No que respecta ó NO2, cabe sinalar que non se rexistraron valores excesivamente elevados nin se superou 
ningún limiar lexislado. Os valores parecen normais, rexistrándose unicamente un valor máximo horario de 184 
ug/m3 de NO2 na Unidade Móbil. Deseguido achégase un gráfico comparativo cos datos de O3 rexistrados na 
campaña: 

 

Gráfico 29. Datos horarios de NO2 en Sur e na Unidade Móbil Autopropulsada 

Gráfico 30. Datos horarios de O3 en Sur e na Unidade Móbil Autopropulsada 
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Os datos de O3 rexistrados amosan, como se ten detallado anteriormente, unha superación octohoraria de 120 
ug/m3 rexistrada ás 0:00h do día 18/05/2014 cun valor medio de 124 ug/m3. 

A modo de síntese e á vista dos gráficos, parece que os datos rexistrados en Sur e na Unidade Móbil son 
parellos, coherentes e gardan a mesma tendencia ou relación entre si. Isto demostra que os valores son reais 
e que a estación Sur é representativa da zona pese a atoparse a escasos 2 km ó norte da planta de MGR e a 
barlovento dos ventos de compoñente sur; os predominantes na bisbarra. 

 

4.7. Comparativa da campaña ca Estación “Fraga Redonda”  (11/04/2014 - 

26/11/2014) 

Para chegar a comprender a dimensión dos valores acadados na Estación Sur, a RCAG decidiu comparala con 
outra estación industrial coas mesmas características, nas mesmas datas e nunha contorna semellante. Para 
elo, decidiuse empregar os datos da Estación Fraga Redonda, pertencente á subrede industrial de Endesa 
Generación UPT As Pontes.  

Deseguido pasan a representarse os gráficos dunha con respecto á outra dende o 11/04/14 ó 26/11/14: 

 

 

 

No Gráfico 31 pódese apreciar a gran diferenza dos valores de dióxido de xofre (SO2) acadados nunha e noutra 
estación. Mentres que en Fraga Redonda ningún valor superou os 75 ug/m3, en Sur chegáronse a rexistrar 
valores superiores a 300 ug/m3.  

A continuación achégase unha gráfica onde se comparan os datos de partículas PM10 acadados nas estacións 
de Sur e Fraga Redonda e seguidamente tamén os de partículas PM2,5: 

Gráfico 31. Comparación dos datos horarios de SO2 en Sur e en Fraga Redonda 
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Gráfico 32. Comparación dos datos horarios de PM10 en Sur e en Fraga Redonda 

Gráfico 33. Comparación dos datos horarios de PM25 en Sur e en Fraga Redonda 
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A difereza dos datos de dióxido de xofre (SO2), os valores de partículas PM10 representados na Gráfica 32, 
gardan bastante relación e unha tendencia similar. A magnitude dos datos tamén é bastante parella. Na Gráfica 
33, sen embargo, aprécianse valores de PM2,5 máis elevados en Sur que na estación de Fraga Redonda. 
Deseguido pasan a representarse, nos Gráficos 34 e 35, a comparativa dos datos de NO2 e O3: 

 

 

 

 

 

Gráfico 34. Comparación dos datos horarios de NO2 en Sur e en Fraga Redonda 

Gráfico 35. Comparación dos datos horarios de O3 en Sur e en Fraga Redonda 
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Nos valores de NO2 representados no Gráfico 34 apréciase unha clara diferenza entre os valores de Fraga 
Redonda e os de Sur, os desta última son evidentemente máis elevados que os de Fraga Redonda. No que 
respecta ós datos de O3, representados no Gráfico 35, cabe sinalar que non se apreciaron diferenzas 
significativas entre ámbalas dúas estacións. 

 

5. Conclusións Xerais 

Nos cinco puntos de mostraxe localizados na contorna da factoría de MGR, ó NE e ó SE da mesma, 
rexistráronse valores elevados de dióxido de xofre (SO2). Na campaña puido observarse tamén que estes 
valores non so se rexistraban cos ventos do sur, tal e como se pensou dende o comezo da campaña. Cos 
gráficos comparativos, tamén se concluíu que os valores son substancialmente máis elevados en Sur que 
noutras estacións industriais de semellantes características como Fraga Redonda, localizada nunha zona rural e 
natural do Concello de As Pontes de García Rodríguez.  

Cabe sinalar que non se rexistraron valores excesivamente elevados de material particulado durante a 
campaña, tal e como se pensou dende o comezo da “Campaña de medida da calidade do aire en paralelo coa 
Estación Sur de Votorantim” e trala cal se confirmaría unha avaría no equipo de PM10 da estación Sur derivada 
dun problema de microcortes no subministro eléctrico. Si se apreciaron datos elevados e puntuais de PM2,5.  

O 18/05/2014 rexistrouse unha superación de ozono ás 0:00h. Acadouse unha concentración media 
octohoraria de 124 ug/m³ que supera o valor límite de 120 ug/m³ establecido no R.D. 102/2011 do 28 de Xaneiro 
relativo á mellora da calidade do aire. Malia todo, non se pode concluír que esta superación sexa derivada de 
xeito directo das achegas da planta de MGR, xa que a complexa xeración deste contaminante pode producirse 
por distintos motivos (meteoroloxía, reaccións químicas, presenza de contaminantes precursores, etc...)   

En base ós gráficos comparativos extraídos das estacións industriais de Sur e Fraga Redonda, e logo de 
evidenciar que os datos acadados na estación Sur do Grupo Votorantim son reais e certeiros, pódese concluír 
que a Estación Sur é representativa da zona, xa que nos distintos puntos mostrexados púidose comprobar 
que a actividade da planta de MGR en Vila de Mouros ten un impacto claro na contorna.  

As perdas na porcentaxe de datos obtidos nas campañas anteriores foron orixinadas por avarías nos equipos, 
fallos de subministro eléctrico ou problemas na comunicación. 
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Conclusións Xerais das campañas de medida levadas a cabo  

ca Unidade Móbil da Xunta de Galicia no 2014 
 

 

 
Logo de expoñer os datos acadados en todas e cada unha das campañas realizadas ó longo do ano 2014 pola 
RCAG, achégase un pequeno resumo das principais conclusións extraídas das mesmas:  

 
 

1. Campaña de medida da calidade do aire en Narón 

(Febreiro – Marzo 2014) 

 

Á vista dos datos acadados na campaña levada a cabo no Concello de Narón entre o 24/02/2014 e o 
20/03/2014, a RCAG desestimou a posibilidade de avaliar esta zona empregando medidas en continuo 
doutros parámetros indicativos da calidade do aire a maiores dos de partículas PM10 e PM2,5 cos que está 
equipada a estación Xubia do Grupo Megasa. 
 
 

2.  Campaña en paralelo coa estación “SUR” do Grupo Votorantim 
(Marzo - Abril 2014) 

 
Con esta campaña de medida en paralelo, na que os datos obtidos durante a mesma gardan unha tendencia 
similar e semellan bastante coherentes entre si, a RCAG verificou a validez da meirande parte dos datos que 
foran rexistrados anteriormente na Estación “Sur”. 
 

 
3. Campaña de PM10 no Areal de Cambouzas  

(Xullo 2014) 

 

Durante esta campaña non se observaron alteracións significativas nos rexistros de material particulado 
na  zona, non  se  superaron  os  limiares  que  marca  a  lexislación  vixente  en  materia  de calidade do aire nin 
se pode concluír que os valores máis elevados sexan debidos ás descargas de clínker no Porto Exterior 
de A Coruña.  
 

4. Campaña nas inmediacións da planta de Magnesitas de Rubián 
(Abril – Novembro 2014)  

Nos cinco puntos de mostraxe localizados na contorna da factoría de MGR, ó NE e ó SE da mesma, 
rexistráronse valores elevados de dióxido de xofre (SO2). Na campaña puido observarse tamén que estes 
valores non so se rexistraban cos ventos do sur, tal e como se pensou dende o comezo da campaña. Cos 
gráficos comparativos, tamén se concluíu que os valores son substancialmente máis elevados en Sur que 
noutras estacións industriais de semellantes características como Fraga Redonda, localizada nunha zona rural e 
natural do Concello de As Pontes de García Rodríguez.  

Cabe sinalar que non se rexistraron valores excesivamente elevados de material particulado durante a 
campaña, tal e como se pensou dende o comezo da “Campaña de medida da calidade do aire en paralelo coa 
Estación Sur de Votorantim” e trala cal se confirmaría unha avaría no equipo de PM10 da estación Sur derivada 
dun problema de microcortes no subministro eléctrico. Si se apreciaron datos elevados e puntuais de PM2,5.  

En base ós gráficos comparativos extraídos das estacións industriais de Sur e Fraga Redonda, e logo de 
evidenciar que os datos acadados na estación Sur do Grupo Votorantim son reais e certeiros, pódese concluír 
que a Estación Sur é representativa da zona, xa que nos distintos puntos mostrexados púidose comprobar 
que a actividade da planta de MGR en Vila de Mouros ten un impacto claro na contorna.  
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