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A. AIGÜES SUBTERRÀNIES I MINERALS 

ESSENCIALS PER A L’AIGUA POTABLE 

A.1. Aigües subterrànies  

A.1.1. Característiques generals 

Repàs i característiques dels minerals que es poden trobar a les aigües subterrànies.  

Anhídrid carbònic (CO2); bicarbonats (HCO3
-) i carbonats (CO3

--) 

El CO2 es dissolt a l’aigua en funció de la seva pressió parcial. Una part es troba en 

dissolució en forma de gas mentre que l’altre reacciona amb l’aigua per donar àcid carbònic 

(H2CO3) que es dissocia parcialment per donar lloc a ions carbonat i bicarbonat. 

 

Una altre de les fonts principals de carbonats i bicarbonat és la dissolució de calcàries i 

dolomites, potenciada pel subministra de CO2 i/o àcids orgànics i inorgànics. Encara que 

amb unes velocitats d’incorporació a l’aigua molt menors, la hidròlisis de silicats és un altre 

dels mecanismes que dóna lloc a la formació d’aquests ions.  

 

En aigües amb un pH inferior a 8,3 – la majoria de les aigües subterrànies naturals – 

l’espècie carbonatada dominant és el ió bicarbonat. En aquestes aigües la concentració de 

HCO3
- sol variar entre 50 i 400 mg/l encara que pot arribar a valors de fins 800 mg/l [11]. 

Clorurs (Cl-) 

 

En excepció de les evaporites i roques d’origen marítim, generalment les roques presenten 

escassa proporció de clorurs.  

 

L’aigua de la pluja pot ser una font important del ió Cl-, especialment en zones pròximes a 

la costa. La concentració de Cl- a l’aigua de la puja disminueix molt ràpidament terra endins.  

 

Ió Cl- no forma sals de baixa solubilitat, no s’oxida ni es redueix en aigües naturals, no és 

absorbit significativament ni entra a formar part de processos bioquímics, el que li dóna un 

caràcter de traçador quasi ideal. 

 

La concentració de Cl- en aigües subterrànies és molt variables des de menys de 10 mg/l a 

més de 2.000 o 3.000 mg/l [11]. 
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Sulfats (SO4
--) 

 

El comportament del ió SO4
-- pot desviar-se significativament del teòric predictible en base 

als principis de la seva dissolució, per la seva tendència a formar ions complexes amb Na+, 

Ca++ i a incorporar-se a processos biològics.  

 

Ió SO4
-- està sotmès a processos de reducció especialment en presencia de bateries i 

matèria orgànica. En ambients reductors, a pH menor de 7, la forma reduïda estable és el 

H2S mentre que en solucions alcalines predomina ió HS- [11]. 

 

En aigües dolses la concentració normal de SO4
-- pot variar entre 2 i 150 mg/l. 

Ió Calci (Ca2
+) 

 

El calci sol ser el catió principal en la majora d’aigües naturals degut a la seva àmplia 

difusió en roques ígnies, sedimentaries i metamòrfiques. En roques ígnies apareix com a 

constituent essencial dels silicats, especialment en el grup de les plagiòclasis. En roques 

sedimentaries apareix fonamentalment en forma de carbonat: CaCO3 (calcita i aragonita), 

CaMg (CO3)2 (dolomita) o de sulfat: CaSO42H2O (guix) o CaSO4 (anhidrita). 

 

La concentració de Ca2+ a l’aigua subterrània es pot resumir en tres: equilibri carbonàtic, 

subministra de H+ (funció de subministra de CO2) i intercanvi. L’intercanviï iònic entre el 

Ca2+ i altres cations (Na+ fonamentalment), retinguts en la superfície de minerals amb els 

que entra en contacte l’aigua, es potencia notablement en terrenys argilosos de baixa 

permeabilitat. 

 

La concentració de Ca2+ varia àmpliament en les aigües subterrànies, concentracions entre 

10 i 250 mg/l són freqüents en aigües dolses [11]. 

Ió Magnesi (Mg2
+) 

 

El magnesi, menys abundant que el Calci en les aigües naturals, prové de la dissolució de 

roques carbonatades (dolomites i calcàries magnesianes), evaporites i de l’alteració de 

silicats ferro magnesians, així com aigua marina. 

 

Els processos d’intercanvi iònic influeixen en les concentracions de Mg2+ en aigües 

subterrànies. En elles el Mg2+ és retingut amb preferència al Ca2+ en sòls i roques. 
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En aigües dolses naturals el contingut en ió Mg2+ no sol sobrepassar 40 mg/l. En terrenys 

calcaris poden passar-se a vegades dels 100 mg/l y en terrenys evaporítics poden arribar a 

valors de 1.000 mg/l [11]. 

Ió Sodi (Na+) 

 

El sodi és alliberat per la meteorització de silicats tipus albita (Na AlSiO3O8) i la dissolució 

de roques sedimentaries d’origen marí i dipòsits evaporítics en que es presenta 

fonamentalment com a NaCl.  

 

La presencia de sodi en quantitats elevades és molt perjudicial per l’agricultura ja que 

tendeix a impermeabilitzar els sòls, especialment en zones de drenatge deficient; la 

presència de Ca2+ i Mg2+ atenua aquest efecte. 

 

La concentració de Na+ en aigües naturals és molt variable, arribant als 120.000 mg/l en 

zones evaporítiques, no obstant això, rarament sobrepassa els 100 o 150 mg/l en aigües 

dolses normals [11]. 

Ió Potassi (K+) 

 

El potassi prové de la meteorització de feldespats i ocasionalment de la solubilització de 

dipòsits d’evaporites, en particular de sals tipus silvina (KCl) o carnalita (KCl Mg Cl2 6H2O). 

 

El potassi tendeix a ser fixat irreversiblement en processos de formació d’argiles i 

d’adsorció en les superfícies de minerals amb alta capacitat d’intercanvi iònic, per això la 

seva concentració en aigües subterrànies naturals és generalment molt menor que la del 

Na+ a pesar del seu contingut en les roques és per lo comú lleugerament inferior a la del 

Na+. 

 

En aigües subterrànies el contingut en k+ no sol sobrepassar 10 mg/l. Quantitats de k+ per 

sobre 10 mg/l poden , en ocasions ser indici de contaminació per abocaments d’aigües 

residuals [11].  

 

Sílice (H4SiO4 o SiO2) 

 

L’origen de la sílice a l’aigua subterrània ha de buscar-se en els processos d’hidròlisis de 

feldespats i silicats en general. El quars o la sílice amorfa, per la seva baixa solubilitat 

fortament dependent de la temperatura, no són fonts significatives del SiO2 de l’aigua 

subterrània.  
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La concentració de SiO2 en aigües subterrànies no sobrepassa 3-8 mg/l (solubilitat del 

quars a 25ºC) però en ocasions pot aproximar-se a 100 mg/l. El valor mig, no obstant això, 

oscil·la entre 17 i 25 mg/l (Davis, 1964, citat a Hem, 1971; Mathess 1982), valor en 

concordança amb els comunament trobats a les aigües subterrànies espanyoles [11]. 

Oxigen dissolt 

 

El contingut en oxigen dissolt serveix com a indicador de les condiciones bioquímiques de 

l’aigua en un lloc i moment determinat. 

 

La concentració de O2 normal en aigües subterrànies pot arribar inclús a valors de 

saturació, variables en funció de la pressió i la temperatura (13,3 mg/l a 10ºC; 7,6 mg/l a 

30ºC) [11]. No obstant les aigües anòxiques són freqüents. 

 

A.1.2. Característiques fisicoquímiques 

Temperatura 

 

A efectes pràctics, pot considerar-se que en els aqüífers existeix una “zona neutra”, de 

temperatura constant, per sobre de la qual la influència tèrmica més significativa és la de 

les variacions diàries o estacionals de la temperatura ambient. Per sota d’aquesta zona el 

factor preponderant és el “gradient tèrmic” o variació de la temperatura amb al profunditat 

que, en àrees continentals, es considera normal quan és de 3ºC/100 m. 

 

La distribució espacial de temperatura en un aqüífer depèn de la conductivitat tèrmica i 

hidràulic del medi, de la relació longitud/profunditat de la conca, configuració del nivell 

freàtic, distribució de la temperatura ambient respecte a les zones de recàrrega i 

descàrrega, etc.  

 

En qualsevol cas, la temperatura de les aigües subterrànies és molt poc variable. En 

qualsevol cas, aquest és un paràmetre important en el que es refereix al control del 

quimisme de les aigües, en particular quan entre àrees diferents de l’aqüífer existeixen 

notables diferències de temperatura que poden influir en la solubilitat de determinades 

substàncies per exemple CaCO3.  
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Conductivitat, residu sec i total sòlids dissolts 

 

Com a conseqüència del seu contingut iònic, l’aigua es fa conductora de l’electricitat. A 

mesura que la concentració iònica augmenta, augmenta també fins cert límit la conductivitat 

o capacitat d’una aigua per conduir la corrent elèctrica. La unitat de mesura de conductivitat 

és el µS/cm o mmhos/cm, les dues equivalents.  

 

La variació de temperatura modifica notablement la conductivitat. Per dissolucions diluïdes 

s’estima que l’augment de temperatura en 1ºC es tradueix en un augment al voltant del 2% 

en la conductivitat. 

 

Es denomina residu sec (RS) a les substàncies que romanen després de l’evaporació d’un 

volum determinat d’aigua, generalment un litre, una vegada eliminades les que han estat en 

suspensió. 

 

El total de sòlids dissolts (TSD) mesura el pes de totes les substàncies dissoltes a l’aigua, 

siguin volàtils o no. Encara que residu sec i total sòlids dissolts solen agafar-se com 

sinònims, no són exactament equivalents degut als processos de deshidratació, pèrdua de 

CO2, etc, que es produeixen al escalfar aigua fins a 110ºC per lo general, per determinar el 

residu sec. 

 

Diversos factors (tipus ió, grau de dissociació, mobilitat iònica, etc) determinen que no 

existeix una relació estreta entre conductivitat i TDS o RS. En tot cas, s’han proposat 

diferents relacions de proporcionalitat entre aquests paràmetres. Així TSD=C, A ó C=B. RS, 

en que A varia entre 0,54 i 0,96 i B entre 1,15 i 1,56; TSD i RS s’expressen mg/l [11]. 

 

Els valors de conductivitat de les aigües subterrànies naturals varien considerablement. 

Valors normals en aigües dolses oscil·len entre 100 i 2000 µS /cm. 

pH 

 

El pH juga un paper molt important en molts processos químics i biològics de les aigües 

subterrànies naturals (equilibri carbonat, processos redós, etc). És fàcilment alterable, per 

el que la seva determinació ha de fer-se en el moment de la presa de mostres. 

 

El pH augmenta amb l’augment de temperatura fins un 8% per el que s’ha de referir-se a la 

temperatura de mesura in situ. 
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Per regla general el pH de les aigües naturals es manté entre 6,5 i 8, encara que 

excepcionalment pot variar entre 3 i 11 [11]. 

Alcalinitats TAC i TA 

 

L’alcalinitat d’una aigua determina la seva capacitat per neutralitzar àcids. Aquesta 

capacitat ha de definir-se doncs, per certs rangs de pH. Així l’alcalinitat TAC mesura la 

capacitat de neutralització fins pH=4,5 i l’alcalinitat Ta fins pH= 8,3. 

 

En la majoria d’aigües de les aigües naturals l’alcalinitat està produïda pràcticament pels 

ions carbonat i bicarbonat encara que, en ocasions, altres àcids dèbils com el salicílic, 

fosfòric, bòric i àcids orgànics poden contribuir de forma notable al desenvolupament 

d’aquesta propietat. El valor de TAC està comprès per lo comú entre 100 i 300 mg/l de 

CaCO3, mentre que el TA sol oscil·lar entre 0 i 10 mg/l de CaCO3 [11]. 

Duresa 

 

La duresa mesura la capacitat d’aquesta per consumir sabó o produir incrustacions. Tot i 

que en la reacció amb sabó per produir compostos insolubles poden intervenir Ca, Mg, Fe, 

Mn, Cu, Ba, Zn, etc, actualment la duresa es defineix amb el contingut de Ca i Mg (duresa 

total). Menys utilitzats són els termes de duresa permanent i duresa temporal que 

representen la part de la duresa associada al Cl- i SO4-- i la  part associada a les espècies 

carbòniques, respectivament. Al igual que el TA i TAC la duresa sol expressar-se mg/l de 

CaCO3. 

 

La duresa de les aigües subterrànies naturals varia generalment entre 10 i 300 mg/l de 

CaCO3 podent arribar a 2000 o més [11]. 

 

Les aigües dures són, per lo general, incrustants i les aigües toves solen ser agressives. 

 

A.2. Minerals presents a l’aigua de consum humà 

Calci, Ca  

 

El Ca també és important per la  regulació de múltiples enzims i de la resposta hormonal, 

coagulació de la sang,  transmissió nerviosa, relaxació i contracció muscular (incloent el 

ritme cardíac normal), contracció i vasodilatació vascular i secreció de les glàndules. Una 
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deficiència de Ca pot portar a una disminució del contingut minerals i massa òssia i conduir 

a una ruptura de l’estructura dels ossos provocant alt risc de fractures [18].  

 

El Ca en el cos ajuda a la formació i manteniment del teixit ossi i dents, sistema nerviós, i 

contracció dels músculs. És important també pel cor i la funció muscular, llet materna 

regulació pH i les membranes de les cèl·lules. La concentració de Ca és regulat a les 

cèl·lules, com les membranes de les cèl·lules que tenen una disminució de permeabilitat 

pels ions de Ca i també alts nivells condueixen a exportar el Ca. Hi ha proteïnes que 

s’ajunten amb el Ca, això condueix a unes concentracions de Ca molt altes que són 

expulsades a través dels ronyons. La gent gran emmagatzema en els seus òrgans ferits i 

com una placa a les arteries. Quan el plasma del Ca disminueix la hormona paratiroide 

PTH és activada i el calci és alliberat del teixit ossi, conduint a una osteoporosis [19].    

 

Un estudi mostra que la funció cognitiva disminueix amb alts nivells de Ca > 86 mg/l, 

indicant que poc o massa pot ser perjudicial [19]. 

 

Interval suggerit:  40-80 mg/l, Ca/Mg 2-4. 

 

Magnesi, Mg 

 

És un cofactor en més de 300 reaccions enzimàtiques, està involucrat en les funcions dels 

enzims de carbohidrats, lípids, proteïnes i metabolisme de l’àcid nucleic. 

 

Al voltant del 53% de les reserves corporals del Mg es troben en els ossos, el 27% en els 

músculs, 19% en els teixits tous, 0,5% en els eritròcits i 0,3% en el sèrum.    

 

Fent un repàs dels estudis més importants sobre la importància del Mg a l’aigua potable 

s’ha trobat que poblacions dels EUA amb concentració de 16,5 mg/l de Mg i 127 mg/l de 

HCO3 l’índex de mortalitat és més baix que poblacions que les concentracions de Mg i 

HCO3 són més baixes. El resultat d’un estudi Suec ha revelat que el risc de mort per atac 

de cor era un 34% més baix si l’aigua potable tenia una concentració de Ca per sobre els 

70 mg/l i Mg 9,9 mg/l.  

 

El Mg és el component substancial del teixit ossi, baixes concentracions de Mg van units 

amb la osteoporosis. Un estudi fet a Taiwan ha revelat la importància del Mg, ja que nivells 

baixos de Mg a l’aigua potable augmenta el risc d’un càncer rectal per THM. Estudis 

epidemiològics en diferents països han revelat que en comparació de l’aigua dura i aigua 

amb alts nivells de Mg, l’aigua amb concentracions baixes de Mg està associat amb un 

increment de la morbiditat i mortalitat per malaltia cardiovascular, a més augmenta el risc 
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de mort sobtada, sembla ser que està associat amb un alt risc de malalties de les neurones 

motores, desordres en l’embaràs i algun tipus de càncer.   

 

Interval suggerit:  8-30 mg/l, Ca/Mg 2-4. 

 

Relació entre el Calci i el Magnesi 

 

En els últims temps s’ha centrat especialment interès amb els dèficits de magnesi a la 

dieta. En molts països desenvolupats, aquests dèficits són potencialment agreujats per l’ús 

de medicaments, com els diürètics, que redueixen encara més les reserves corporals de 

Mg. També hi ha una certa preocupació en que un major ús de suplements de Ca, per 

prevenir la osteoporosis pot alteració de relació de Ca a la ingesta de Mg, exacerbant 

encara més la deficiència a la ingesta de Mg.  Des de que el Ca i Mg competeixen per 

l’absorció, existeix la preocupació de que un major consum de Ca, sense augmentar el 

consum de Mg pot donar lloc a un dèficit de Mg.  

 

En teoria hauria de ser relativament fàcil determinar si una població té un dèficit en Mg o en 

la ingesta de Ca i si els nivells d’aigua potable de qualsevol mineral afecta significativament 

la ingesta total. Tot i que els de major interès directe per la intervenció de la salut pública és 

si les persones que tenen certes malalties de cor tenen  una deficiència de les reserves 

corporals de Mg o si tenen una ingesta excessiva de Ca en relació amb la ingesta de Mg. 

És difícil identificar les deficiències de Mg ja que els nivells en el sèrum i teixit del Mg no 

estan correlacionats.  

 

La falta de correlació, pot ser que sigui perquè el Mg es pot moure fàcilment entre l’os, el 

múscul, teixits tous i altres compartiments corporals. És difícil poder determinar els nivells 

de teixits i avaluar la deficiència de Mg en qualsevol individu. Això dificulta els esforços per 

relacionar la deficiència de Mg en les malalties del cor. Un altre problema important en 

l’avaluació de les deficiències del Mg, és que el Mg interactua tant amb el Ca com amb el K, 

pel que una deficiència o excés d’un pot afectar als demés.  

 

Fa uns 50 anys que un grup d’epidemiologia del Regne Unit, Canadà i Escandinava va 

suggerir que algunes taxes de mortalitat per malalties cardiovasculars en moltes comunitats 

són inversament proporcional al subministra d’aigua dura.  Després de diversos estudis 

sobre els efectes del Ca i Mg, molts investigadors han arribat a la conclusió que el Ca i en 

especial el Mg poden tenir un efecte protector. Hi ha molts arguments bioquímics que 

poden ser invocats a donar suport a la hipòtesis, tot i que la qüestió no està resolta amb 

absoluta certesa. Els estudis més recents sembla que estan trobant majors efectes positius 
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de Mg en lloc de la ingesta de Ca, en particular amb el que respecta la reducció del risc 

d’accident cerebrovascular o malaltia per isquèmia del cor [36].   

 

La relació ideal Ca/Mg en el cabell és sobre 6,7 (6,7:1). La majoria de proporcions Ca/Mg 

que aporten salut en el menjar, o en l’aigua potable, és actualment discutit, mentre que una 

relació de 2:1 es considera  una relació que aporta salut, una relació de 4:1, es va acceptar 

abans. Ca/Mg en el plasma humà al voltant de 2,7. Alguns llibres indiquen que la relació en 

el cos és al voltant de 6.   

 

S’ha observat càncer d’estómac en una relació significativament alta: Ca/Mg 1,5 en agua 

de pou. Una important conclusió dels autors va ser relativament baixa la relació Ca/Mg a 

l’aigua potable. Per tant, s’ha de tenir en compte la relació Ca/Mg en l’avaluació dels 

minerals en l’aigua potable.    

 

Per últim, cal destacar que els resultats d’uns estudis epidemiològics realitzats sobre 

l’efecte de l’aigua potable amb diferents dureses a l’estat de salut amb dones d’edats 

compreses entre 20 a 49 anys a quatre ciutats del sud de Sibèria han sigut que el contingut 

mínim de Mg a l’aigua potable hauria de ser de 10 mg/l i de Ca 20 mg/l [37]. 

 

Duresa 

 

L’aigua que prové de sòls amb calç, barreres de corall o material volcànic és aigua dura, 

conté altes concentracions de minerals com Ca, Mn, HCO3 i K, per exemple amb granits o 

gres que conté quantitats molt petites de minerals solubles. Aigües amb alts nivells 

d’aquests minerals s’han format com a resultat d’una sèrie d’accions físiques i químiques 

durant un període de temps llarg.  

 

Alguns estudis científics demostren que una ingesta regular diària durant tota la vida d’alta 

biodisponibilitat de Ca, Mn, HCO3 i altres minerals relacionats amb la duresa de l’aigua pot 

ser important per mantenir l’equilibri de minerals del cos. Altres estudis científics 

suggereixen que el Ca i el Mn a l’aigua dura afecta l’estat del Ca i el Mn del cossos de 

grans consumidors d’aigua, i donen clares indicacions que els nivells substancials són 

protectors contra la mort, especialment de malalties cardiovasculars, així com malalties 

cerebromusculars. A part d’aquest elements una gran quantitat d’altres minerals hi ha a 

l’aigua dura [19].  

 

Per exemple un estudi americà va declarar que les taxes de mortalitat degut a la alta 

pressió de la sang i arteriosclerosis eren més elevades a ciutats on l’aigua potable tenia 

conductivitat baixa, aigua dura i concentració de Mn, Na, K, SO4 i B, així com baixes 
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concentracions de HCO3, Cl, Si, Li, Sr i C però altes concentracions de Cu. Les 

concentracions de tots aquests elements, excepte Cu són generalment elevades a l’aigua 

de les zones de roca calcària, esculls de coral o de material volcànic i molt baix en zones on 

la pedra tipus arenisca o granit són dominants [19].    

 

Els baixos nivells de ions especialment de Ca i HCO3 i alguns micronutrients a l’aigua 

àcida, en combinació amb altes concentracions de ions d’àcids i microelements tòxics, pot 

provocar desequilibris de nutrició en el cos humà. Això s’ha de considerar com a factors de 

risc en relació a la salut humana.   

 

L’aigua dura té una alta conductivitat i conté una concentracions substancials, especialment 

de Ca, Mn, HCO3 i SO4. Un estudi Suec demostra tot i que les concentracions de Cr, Fe, 

K, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, V són significativament altes en les aigües alcalines dels pous, en 

una zones de pedres calcàries en comparació amb les aigües àcides dels pous de roques 

de granit [19]. 

  

Altres elements i ions poden ser presents amb nivells substancials en aigües dures des 

d’altres formacions rocoses, així com per exemple les calcàries dolomítiques tenen alt 

contingut de Mn en comparació  amb les calcàries calcites.  Les concentracions dels 

diferents elements depenen del tipus de formació rocosa.  

 

Bicarbonats, HCO3 

 

El primer informe científic basat en el baix contingut de HCO3 a l’aigua potable va ser 

estudiat per un químic japonès, les seves hipòtesis van ser que la mortalitat anormalment 

alta entre els joves japoneses era deguda a una accident cerebrovascular (mort sobtada) i 

podria ser resultat de la baixa o negligible alcalinitat dels HCO3 de l’aigua potable disponible 

als rius japonesos. S’ha observat també en pous a Suècia, que tenen una suau aigua 

àcida, una alta concentració d’elements traça nocius i baixa concentració de minerals útils 

com el Ca, Mg o HCO3 [19].  

 

La utilitat dels HCO3 a l’aigua pot ser millor entesa des del punt de vist d’equilibri àcid-base i 

l’acidosi metabòlica. La sang sana és lleugerament més alcalina a un pH 7.35 – 7,45 i un 

contingut de HCO3 entre 19 – 28 mmol/L. Qualsevol desviació important al pH de la sang 

pot tenir efectes adversos en el cos i pot ser mortal en casos extrems. Per altra banda la 

dieta de la majoria de gent produeix un excés d’àcid sobre l’àlcali resultant de les accions 

metabòliques de les proteïnes de la carn que contenen alts compostos de sofre, com per 

exemple la manera òptima de funcionar de les proteïnes en un interval de pH molt estret. 

Únicament una dieta rica amb vegetals i fruites no produeix un excés d’àcid a les cèl·lules 



ANNEX A: AIGÜES SUBTERRÀNIES I MINERALS ESSENCIALS PER A L’AIGUA POTABLE                       Pág. 11 

 

 

del cos degut a un baix contingut de sulfur i alcalinitat alta produint compostos orgànics de 

Na, K, Ca i Mg.  

 

L’aigua potable rica en HCO3 pot ser una font útil d’alcalinitat per neutralitzar els àcid 

endògens produïts en el cos dels aliments. El cos manté l’equilibri àcid-base mitjançant 

l’eliminació per excés d’àcid a través dels ronyons. La disminució va relacionada amb l’edat, 

la funció renal no aconsegueix eliminar tot l’àcid general en el cos. L’àcid sobrant reacciona 

amb la reserva alcalina dels ossos, i el pH de la sang es manté al nivell desitjat. A pesar 

que això és un cost gradual en les pèrdues de Ca en els ossos i per tant indesitjable, això 

és el començament d’una acidosi metabòlica. Amb el pas del temps els ossos perden 

substancialment la reserva alcalina i el Ca, el pH de la sang pot caure per sota el valor de 

7,35 sent inclús més indesitjable, això se l’anomena acidosi metabòlica crònica. Per sota 

aquestes condicions no només els ossos perden Ca les proteïnes dels músculs també 

comencen a degenerar. A més també la capacitat de transport d’O2 a través de la sang es 

veu afectada pel baix valor de pH de la sang i en conseqüència afecta el cor. S’ha trobat 

també que l’acidesa en l’orina és deguda a la pèrdua de Mg cardio protector [19].  

 

Estudis realitzats al Regne Unit han demostrat que els residents a les ciutat que beuen 

aigües dures tenen una mortalitat relativament més baixa, alta alcalinitat del HCO3 pot ser 

l’explicació d’això. Un estudi d’un professor de la Universitat de Sidney provats amb un xai 

demostra que quan li donaven aigua rica en Mg i HCO3 la seva vida s’allarga un 30% més. 

Alguns estudis han demostrat que una major mortalitat era amb pacients hospitalitzats amb 

un acidosi metabòlica greu. El tractament d’acidosi greu amb Na i K ha millorat la salut dels 

pacients. 

 

L’ús regular de la selecció de fonts subterrànies d’aigua potable que continguin 200-300 

mg/l poden neutralitzar 20-40& dels àcids produïts en el cos de persones que s’alimenten 

d’una dieta occidental rica en proteïna animal.  A pesar que l’aigua bicarbonatada no es 

suficient per neutralitzar tots els àcid produïts al cos sí que s’aconsegueix una millora i una 

disminució en la degeneració òssia. L’acidosi metabòlica es coneix també per augmentar el 

dolor degut a l’artritis en persones grans. El consum de més fruites i verdures riques en 

àlcalis produint substàncies de Ca, Mg, K, Na i baix contingut de sulfurs és també 

beneficiós des d’aquest punt de vista. La taxa diària de Ca per persones adultes de la Índia 

és 400 mg en comparació als 700-1000 mg/d de la majoria de la poblacions del món. Els 

Indis són majoritàriament vegetarians  i amb dietes que proporciones més compostos 

alcalins i menys compostos àcids i sulfurosos. Aquesta és la gran diferència amb la taxa 

diària del Ca, pot ser explicat per la menor pèrdua de Ca en l’orina degut a la menor 

acidesa. Aquesta dada dóna suport a la utilitat de l’alcalinitat del HCO3 a l’aigua potable 

[19].  
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Sulfats, SO4 

 

La principal ingesta de S normalment origina a partir del SO4 a les proteïnes. La ingesta 

mitjana diària de SO4 a l’aigua potable, aire i menjar és aproximadament 500 mg, amb 

menjar generalment sent la major font. Aproximadament 73% de la dieta la dosis de Calci o 

les salts de MgSO4 administrades als mascles adults de les rates són absorbits, indicant 

una alta absorció de SO4. 

 

Els avantatges amb els SO4 es troben normalment en nombrosos minerals, incloent barita 

(BaSO4), epsomita (MgSO4·7H2O) i guix (CaSO4·2H2O). Així, aigua dura amb nivells 

substancials de Ca i Mg generalment ha augmentat la concentració de SO4. 

 

L’efecte laxant pot ser manifestat com un increment de la massa fecal, augment de la 

humitat de la femta, disminució del temps del trànsit intestinal, i/o la diarrea. OMS (1993) va 

afirmar que les altes concentracions a l’aigua potable poden contribuir substancialment a la 

ingesta diària, i que és actiu contra l’estrenyiment. També va confirmar que altes 

concentracions poden tenir un efecte laxant, causant deshidratació i irritació 

gastrointestinal. A concentracions d’aigua mitjanes, alimentació comprèn 90% de l’exposició 

de SO4, però a concentracions superiors 560 mg/l, l’aigua contribueix 70% o més del total 

de l’exposició.  A Suïssa, concentracions < 100 mg/l són considerades “d’acord amb 

l’anotació” i corrosives. Concentracions de SO4 superiors 250 mg/l donen a l’aigua un gust 

específic. Una ingesta de llarga duració d’aigua dura és protectora contra les malalties 

cardiovasculars, i SO4 pot ser un dels constituents més importants per aquesta protecció, ja 

que influeix en l’estabilitat dels vasos sanguinis [19]. 

 

Baixes concentracions de SO4 a  l’aigua poden portar a estrenyiment, degut a la falta de 

laxant SO4 a l’aigua. 

 

Alts nivells, observacions no controlades de SO4 a l’aigua potable implica concentracions 

superiors a 500-700 mg/l com una causa de  diarrea. Els infants alimentats amb una 

fórmula infantil són probablement més sensibles, ja que consumeixen més aigua en 

comparació amb el seu pes corporal que els adults. Un estudi va revelar que una 

concentració de SO4 a l’aigua potable de 1.200 mg/l va provocar un mesurable però 

clínicament un insignificant augment de massa fecal i disminució de la consistència de les 

femtes i temps d’aparició, però cap canvi en la freqüència de les excrecions i sense cap 

queixa de diarrea.  Per tant un límit absolut superior no es pot establir, fins ara però no hi ha 

indicis que al voltant de 300-400 mg/l poden ser segurs per la majoria de la gent [19].    
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Ferro, Fe 

 

El ferro és un element important en el cos humà, participa en un nombrosos processos 

necessaris per les funcions normals del cos com poden ser; transport d’oxigen, fosforilació 

oxidativa, metabolisme del neurotransmissors i síntesis ADN.  

 

L’absorció del Fe té lloc a l’intestí prim, i és en general del 2-15%, mentre que l’excreció és 

molt baixa al voltant del 0,01%. El cos de certs individus por patir una sobrecàrrega de Fe. 

Trastorns intestinals, diarrea entre altres signes de sobrecàrrega de Fe el en cos com 

dolors abdominals, mal hepàtic. Els suplements de Fe han sigut molt populars durant certes 

èpoques, provocant vòmits i a vegades sang amb les defecacions entre altres efectes [26].  

 

La quantitat diària recomanada és de 19 mg per les dones, 8 mg pels homes i uns 27 

mg/dia per les dones embarassades. 

 

Els requisits d’absorció del Fe es calculen a través de models factorials. El principal efecte 

de la manca de ferro és l’anèmia, altres símptomes són alteració del comportament, retràs 

de la conducció nerviosa afectant el sistema auditiu i visual… La deficiència de ferro és el 

desordre de la nutrició més comú  en el món i la principal causa d’anèmia en la infància i 

gestació [24].  

 

L’aigua potable amb concentracions d’alguns mg/l durant èpoques, poden contribuir 

substancialment a l’acumulació de Fe. El Fe des de l’aigua s’absorbeix fàcilment pel cos, si 

l’efecte corrosiu no causa diarrea fen una absorció més limitada.  

 

La IOM, calcula les necessitats mitjanes de Fe a la dieta, assumint un promig d’absorció de 

Fe que varia entre l’edat, sexe i grups fisiològics (10% per infants de 7 a 12 mesos, límits 

superiors a 18% nens i adolescents, adults i dones amb lactància i límit superior a 25% per 

dones embarassades. 

 

Experts  de la FAO/OMS estimen les necessitats dietètiques de Fe pels que consumeixen 

dietes baixes (5%), intermèdies (10%) i alta biodisponibilitat de Fe (15%). El recent comitè 

expert amb vitamines i minerals de la OMS/FAO, preveuen ingestes recomanades 

considerant dietes de 5,10, 12 i 15% de la biodisponibilitat del Fe [18].  

 

Comitè de científics de l’Alimentació Humana de la Comissió Europea va utilitzar un valor 

del 15% per la biodisponibilitat del Fe [18]. 

 

 



Pág. 14  Annex A 

 

Manganès, Mn  

 

El Mn és un element essencial important pel correcte funcionament del cervell. És 

necessari també pels cartílags, el metabolisme dels carbohidrats i la grassa, però pot ser 

substituït per Mg en un gran nombre de reaccions. És important també pel sistema nerviós i 

la sobrecàrrega dóna problemes i debilitat muscular.  

 

El Mn és un important agent antioxidant. La ingesta diària està al voltant d’uns 2 a 5 mg, tot 

i que algunes fonts recomanen de 2 a 9 mg/dia, relacionat amb el pes [26].  Deficiència de 

Mn pot produir espasmes vasculars. Els símptomes amb persones que pateixen 

enverinament de Mn són per exemple: hiperirritabilitat, al·lucinacions i comportament 

violent. L’evidència de la neurotoxicitat del Mn ha sigut vist en els miners després d’una 

prolongada exposició a pols que contingui Mn.  

 

La concentració de Mn a l’aigua depèn del pH i de la concentració d’O2, com amb més alta 

concentració es troba a l’aigua més baix és el valor de pH i aigua pobre en contingut d’O2. 

Generalment concentració de  Mn va unit a concentració de Fe [26].  

 

A concentracions superiors a 0,1 mg/l es produeixen dipòsits en els sistemes de distribució i 

draps. Alteracions a l’estat del Fe pot resultar un efecte acumulatiu a alts nivells de Mn a 

l’aigua potable. Alguns estudis donen indicació de que efectes negatius sobre el sistema 

nerviós es pot produir a partir de la ingesta d’aigua de beguda amb una concentració 

elevada. Un altre estudi va demostrar que un augment progressiu de la concentració de Mn 

a l’aigua potable estava associat a unes prevalences progressivament elevades de signes 

neurològics d’intoxicació crònica de Mn i concentracions de Mn en el cabell reflecteixen 

nivells d’aigua potable. Els estudis però són escassos, es necessitarien més estudis per 

establir un interval apropiat [26]. 

 

Zinc, Zn 

 

El Zn és un oligoelement essencial i un component catalític de més de 300 enzims, que  

també té un paper a la integritat estructural de les proteïnes i de les membranes, en la unió 

de les hormones als seus receptors i a l’expressió genètica. És necessari pel creixement, 

desenvolupament normal, síntesis de l’ADN, immunitat i les funcions sensorials.   

 

Una deficiència de Zn pot provocar un retràs en el creixement, retràs a la maduració sexual 

i esquelètica, alteració de la resistència a les infeccions, anorèxia, gust deteriorat, retràs en 

la cicatrització de ferides, efectes de comportament, lesions a la pell i alopècia. No es 

coneix la verdadera prevalença de la deficiència de Zn a nivell mundial degut a la falta 
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d’indicadors sensibles a l’estat del Zn. Recentment experts UNICEF, han conclòs que la 

deficiència de Zn és un problema que preval als països desenvolupats i que la seva 

magnitud ha de ser molt semblant a la del Fe [18]. 

 

Els requisits del Zn han estat determinats fent servir anàlisis factorial. L’absorció del Zn està 

inversament relacionat amb la ingesta alimentaria i l’eficiència d’absorció està influenciat 

per les propietats físiques i químiques de Zn en aliments i la interacció de Zn amb inhibidors 

de l’absorció i potenciadors. Les dietes han sigut caracteritzades com baixa, mitja i alta 

biodisponibilitat del Zn [18].  

 

Els organismes de les FAO/OMS/IAEA i les FAO/OMS han formulat recomanacions per 

edat i sexe que consumeixen dietes amb disponibilitat alta, moderada i baixa, mentre que 

les recomanacions de la IOM es basen amb estudis en els que la biodisponibilitat del Zn era 

representatiu en les típiques dietes de Nord Amèrica [18].  

 

Coure, Cu 

 

El Cu és el responsable de les propietats estructurals i catalítiques de molts enzims 

necessaris per les funcions normals del cos. És necessari pel creixement del lactant, els 

mecanismes de defensa de l’hoste, la força de l’os, la maduració de cèl·lules vermelles i 

blanques, el transport del Fe i el desenvolupament del cervell. Anèmia, neutropènia, 

anormalitats dels ossos com osteoporosis i fractures, són les principals manifestacions de 

la deficiència de Cu.  

 

El Cu és un bactericida i pot matar els bacteris a l’intestí. A més el seu sulfat, CuSO4, és 

usat com un agent de vòmits. La matèria orgànica natura, en combinació amb aigua dura i 

la instal·lació d’un descalcificador són causants de corrosió de Cu a les tuberies [27]. 

La malaltia de Menkes, una forma genètica de la deficiència de Cu, els símptomes inclouen 

torsió espiral anormal del cabell, la pell i les articulacions laxes, toruositat i dilatació de les 

artèries principals, varius a les venes, distròfia retiniana, mal profund del sistema nerviós 

central i mort.   

 

La deficiència adquirida es produeix principalment en els nens petits, la majoria dels casos 

en nens que pateixes desnutrició, tot i que també s’ha diagnosticat a nens i adults. La 

verdadera prevalença de la deficiència del Cu és desconeguda però s’associa amb 

malalties com poc pes al néixer i desnutrició infantil.  
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Nivells de Cu per sobre 0,2 mg/l pot ser perjudicial. Un estudi de Nord Americà afirma que 

nivells de Cu per sobre 1,3 mg/l pot provocar problemes intestinals. El valor paramètric de 

la Unió Europea és de 2 mg/l [27].   

 

Els requisits del Cu han estat estimats a partir d’estudis controlats en els que els efects de 

la ingesta de Cu a l’estat del Cu han sigut mesurats.  El Cu en la nutrició infantil i en adults 

han sigut avaluats fent servir una combinació d’indicadors de laboratori [18].  

 

Iode, I  

 

El I és un component crític de les hormones tiroides. Aproximadament el 60% del I total del 

cos s’emmagatzema a la glàndula tiroides. Les hormones tiroides són necessàries pel 

creixement cel·lular i la diferenciació, el manteniment de la taxa metabòlica i el metabolisme 

cel·lular global.  

La deficiència de I és reconeguda com la causa de deteriorament del desenvolupament del 

creixement, retràs mental i problemes de reproducció. La iodització de la sal comú s’ha 

introduït en tot el món com una mesura de salut pública per eradicar la deficiència de I.  

 

Els requisits del I s’han estimat a partir d’estudis d’equilibri, l’acumulació de radio iode 

tiroïdal i una rotació i la  ingesta de I necessària per mantenir un grandària normal de la 

tiroides, proporcionant reserves suficients de I per una síntesi d’hormona tiroïdal normal. 

Les necessitats addicionals de I durant l’embaràs s’estima amb base del contingut de I de 

les tiroides de recent nascuts, estudis d’equilibri de I, l’efecte dels suplements de I en el 

volum de les tiroides maternes i/o la funció de les tiroides [18].  

 

Fòsfor, P 

 

El P en forma de fosfat de Ca, és un component estructural dels ossos, es troba amb una 

relació de massa 01:02 relativa al Ca. El 80% de P total del cos es troba a l’esquelet. Això 

juga un paper important com un component estructural dels fosfolípids de la membrana 

cel·lular, sinó que és essencial per la producció i emmagatzematge d’energia, la 

fosforització de nombrosos enzims, hormones i molècules de senyalització cel·lular i per 

mantenir un equilibri normal àcid - base.  

 

La deficiència de P és rara al nivell de la població, tot i que s’ha descrit en els recent 

nascuts prematurs que reben exclusivament llet materna, i  en pacients que reben antiàcids 

que contenen hidròxid d’alumini durant llargs períodes de temps. La deficiència és causa de 

pèrdua de la massa òssia, debilitat muscular, malestar general i dolor [18]. 
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Els requisits en nens i adolescents es calculen utilitzant un enfocament factorial basat en 

l’acumulació dels teixits ossis i tous del cos, l’eficiència d’absorció i excreció urinària.   El 

requisits amb adults es basa amb la relació entre el P inorgànic en sèrum i la ingesta 

dietètica. El Comitè Científic de l’Alimentació Humana de la Comissió Europea va proposar 

l’ús de la ingesta de P que correspon a una base molar com la del Ca per estimar les 

necessitats de P [18].  

 

Fluor, F 

 

L’essencialitat del F en els humans no s’ha demostrat de forma inequívoca. Tot i que 

aquest element té efectes beneficiosos en la prevenció de la caries dental degut a la 

formació de hidroxiflurappatita cristal·lina conduint a ser més resistent. Tot i que no hi ha 

dades suficients per calcular els requisits, un valor d’ingesta adequada és proporcionat per 

basar-se amb la ingesta de F  que redueix l’aparició de la caries dental al màxim, sense 

causar efectes adversos relacionats amb l’excés d’exposició, com la fluorosis (taques a 

l’esmalt) [18].  

Durant la primera part de la dècada dels 90 els nivells baixos de la infesta de F, 

principalment en aigua potable, era acceptat com una causa de caries dental. Tot i que el F 

actualment és conegut per tenir efectes tant beneficiosos com perjudicials en els humans, 

en funció de la ingesta total.  

 

El F pot estar present en els llits de les roques, causant alts nivells a l’aigua potable.  La 

OMS (2004) es va basar amb un valor de referència en l’aigua potable, que va ser també el 

punt de referència de la Directiva sobre l’aigua potable de la CE, el valor és de 1,5 Mn/l. 

Alta concentració de F en aigües subterrànies és bastant freqüent en molts llocs del món. 

  

El F pot ser beneficiós per ajudar a prevenir la caries dental bevent aigües a concentracions 

d’aproximadament 1 Mn/l, però també s’ha demostrat que pot provocar taques a les dents i 

efectes adversos als ossos, incloent un major risc de fractura a concentracions superiors a 

1,5 Mn/l, amb el risc de que augmenta en relació amb la ingesta de fluorur total. Els estudis 

han demostrat que les probabilitats de desenvolupar fluorosis dental és 4,4 vegades més 

alta en regions on l’aigua té un alt contingut de fluorurs: 1,5-2 Mn/l [28].   

 

Sodi (Na), Potassi (K) i Clor (Cl)  

 

El Na és el principal catió en el líquid extracel·lular, el K és predominantment  un catió 

intracel·lular i el Cl és el principal catió extracel·lular.  
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Aquests electròlits tenen importants funcions fisiològiques en el manteniment del volum de 

fluid extracel·lular, osmolaritat extra i intracel·lulars, regulació equilibri àcid – base, 

generació de gradients electroquímics trans-membrana, transmissió d’impulsos nerviosos i 

contraccions musculars.  

 

El Cl a més de les seves funcions com electròlit, és indispensable per la producció d`àcid 

clorhídric gàstric. 

 

La hiponatrèmia, és la deficiència de Na, és el trastorn electrolític més freqüent. Aquesta 

deficiència general és la conseqüència de les pèrdues excessives pel cos, que pot passar 

duran diarrea prolongada, en vòmits severs i en condicions calents i humides en les que 

una gran quantitat de Na es perd per sudoració. Els signes de deficiència de Na són: 

enrampades, debilitat, cansament, nàusees, apatia mental, pressió baixa de la sang, 

confusió i convulsions.   

 

La deficiència de K, baix sèrum potàssic, produeix la hipopotosemia, és produeix com a 

conseqüència de l’augment de les pèrdues gastrointestinals degut a la diarrea o els vòmits. 

Els signes de deficiència de K són: debilitat muscular, enrampades musculars i arítmia 

cardíaca. 

 

La deficiència de Cl és rara i és el resultat d’una pèrdua de fluids gastrointestinals rics en 

clorur i s’associa a una alcalosis metabòlica.   

 

Els requisits mínims de Na i K  per la salut són proporcionats en base estudis d’equilibri, 

anàlisis factorials, ingestes diàries i indicadors bioquímics, proposats pel Consell Nacional 

d’Investigació de EUA, així com pel rang acceptable de la ingesta de Na i Cl o les 

referències de la població per la ingesta de K proposades pel Comitè Científic d’Alimentació 

Humana de la CE.   

 

Degut a que normalment les ingestes i pèrdues de Cl coincidien amb les de Na, els 

requisits mínims i el rang acceptable de la ingesta de Cl hauria de coincidir amb els del Na 

[18].  

 

Alumini, Al 

 

L’alumini és el metall més abundant a l’escorça terrestre i es troba extensament distribuït. 

És un element molt reactiu i mai es pot trobar en forma de metall lliure a la naturalesa, es 

troba combinat amb altres elements generalment oxigen, silici i fluor. Aquests compostos 

químics es troben en el sòl, en minerals, en roques i argiles [29].  
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La ingesta d’alumini a través de l’aigua potable generalment és baixa. En el tractament 

d’aigües l’ús de sals d’alumini com a coagulant, per reduir el color, la terbolesa i el contingut 

de matèria orgànics i de microorganismes, poden donar lloc a majors concentracions 

d’alumini  a l’aigua tractada, una concentració residual alta pot interferir a l’aigua donant 

color i terbolesa, paràmetres no desitjables. La contribució de l’aigua de consum a 

l’exposició total a l’alumini per via oral sol ser més petita que el 5% de la ingesta total [30]. 

 

Sembla ser que l’ésser humà o absorbeix bé l’alumini i els seus compostos, tot i que la taxa 

i grau d’absorció no s’han estudiat en profunditat en tots els sectors de la població, però 

depèn d’una sèrie de paràmetres com són  les sals d’alumini administrades, el pH, la 

biodisponibilitat i factors dietètics. La orina és la via més important en l’expulsió de l’Alumini. 

 

Actualment no es pot conèixer un valor de referència basat en els efectes sobre la salut per 

l’alumini, degut a la incertesa dels estudis realitzats amb persones. Hi ha una hipòtesis de 

que l’exposició a l’alumini, en els humans, és un factor de risc per el desenvolupament o 

acceleració en l’aparició de la malaltia de l’Alzheimer [31]. S’han reconegut efectes 

beneficiosos de l’ús de l’alumini com a coagulant en el tractament d’aigua, però també pot 

tenir efectes perjudicials per la salut, la seva possible neurotoxicitat. 

 

Arsènic, Ar 

 

L’arsènic és un element distribuït extensament per tota l’escorça terrestre, majoritàriament 

en forma de sulfur d’arsènic o d’arseniats i arseniürs metàl·lics.  

 

La principal font d’arsènic en l’aigua potable és la dissolució de minerals i menes d’origen 

natural. La via d’exposició més important és la via oral  a través del consum d’aliments i 

begudes, incloent l’aigua potable [32]. En algunes zones, les fonts d’aigua potable, 

particularment les aigües subterrànies, poden tenir concentracions altes d’arsènic.    

 

No s’ha demostrat que l’arsènic sigui essencial pels humans. És un contaminant important 

en l’aigua potable, ja que és una de les poques substàncies que s’ha demostrat que són 

cancerígenes pels humans a través del consum d’aigua potable. Existeixen estudis 

epidemiològics que demostren que el consum d’aigua potable amb quantitats altes 

d’arsènic està relacionat amb el desenvolupament de càncers en varis òrgans, 

particularment bufeta, pell i pulmons, però també hi ha una evidència de càncers de ronyó, 

fetge i possiblement de pròstata. Alts nivells d’arsènic també s’han relacionat amb trastorns 

a la pell, efectes gastrointestinals, efectes vasculars, tos crònica i altres efectes respiratoris. 

 Es creu que la forma trivalent de l’arsènic inorgànic és la que produeix càncer [26]. El 
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IARC classifica els compostos inorgànics d’arsènic en el Grup 1 (considerats com a 

cancerígens pels humans) [30].  

 

Mercuri, Hg 

 

El Hg el troba normalment a l’ambient en varies formes: mercuri metàl·lic, mercuri inorgànic 

i orgànic [33]. S’ha demostrat que el Hg inorgànic es metila amb aigua dolça i de mar, tot i 

que es creu que quasi tot el Hg de l’aigua de consum no contaminada està en forma de 

Hg2+, per tant, no és probable que hi hagi cap risc directe de consum de compostos 

orgànics de Hg, especialment dels alquilmercurials, per la ingesta d’aigua potable, tot i que 

existeix la possibilitat de que el metilmercuri es transformi amb mercuri inorgànic.  

 

Els efectes tòxics dels components inorgànics del Hg s’observen principalment en els 

ronyons, després d’exposicions prolongades. Amb els humans, la toxicitat aguda per via 

oral produeix principalment colitis i gastritis hemorràgiques, encara que les lesions 

fonamentals són renals [30]. El sistema nerviós també és molt susceptible al Hg [33].  

 

El Hg inorgànic està present en aigües subterrànies i superficials, en concentracions 

generalment menors  de 0,5 µg/l, tot i que es poden trobar concentracions superiors en 

aigües subterrànies per la presència a la zona de jaciments de menes de Hg.   

El Hg d’origen natural ha sigut àmpliament distribuït per processos naturals com l’activitat 

volcànica. El Hg ha sigut utilitzat en el càtode en la producció electrolítica, piles, instruments 

industrials i de control, en amalgames dentals entre altres aplicacions, per usos industrials 

ha anat disminuint degut a les preocupacions mediambientals i legislacions ambientals de 

molts països.   

 

Compostos inorgànics de Hg s’acumulen ràpidament al ronyó, l’òrgan principal per aquests 

compostos. Les sals de Hg se secreten a través del ronyó, fetge, intestins, glàndules 

sudorípares, les glàndules salivals i la llet. Les rutes més importants són a través de la orina 

i les femtes. 

 

En humans la ingesta de Hg pot causar trastorns greus de qualsevol teixit amb el que entra 

en suficient contacte, els dos efectes principals per la intoxicació de Hg són efectes 

neurològics i renals.  Els símptomes clínics d’intoxicació agua són faringitis, dolor 

abdominal, vòmits i marejos, diarrea amb sang entre d’altres.  La ingestió de 500 mg de 

HgCl2 provoca una intoxicació greu i en alguns casos pot provocar la mort [34].  
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Plom, Pb 

 

El Pb és un metall pesat, de baixa temperatura de fusió que es troba naturalment a 

l’escorça terrestre [35].  

 

El Pb s’utilitza principalment en soldadures, aleacions i bateries de Pb. El Pb que es pot 

trobar a l’aigua de l’aixeta, rarament prové de la dissolució de fonts naturals, sinó que prové 

principalment de les tuberies que contenen Pb. La quantitat de Pb que es dissol de les 

tuberies depèn de varis factors com el pH, la temperatura, la duresa de l’aigua i el temps de 

permanència de l’aigua a la instal·lació. El Pb és més soluble a aigües suaus i àcides. 

 

El Pb és transferit a través de la placenta, és una substància tòxica que s’acumula a 

l’esquelet. És tòxic també, tant pel sistema nerviós central com el perifèric i indueix a 

efectes neurològics extra encefàlics i efectes de conducta. Les persones més vulnerables 

són els nens de fins a 6 anys i les dones embarassades. 

 

En animals s’ha experimentat que a exposicions altes de compostos de Pb en els aliments 

s’han desenvolupat tumors renals. Tot i això, hi ha proves que en estudis amb persones 

poden produir-se efectes neurotòxics adversos  diferents del càncer amb concentracions de 

Pb molt baixes, i un valor de referència basat en aquests altres efectes també protegirà del 

efectes cancerígens. El IARC ha classificat el Pb i els compostos inorgànics del Pb en el 

Grup 2B (possiblement cancerígens pels humans) [30]. 

 

Bor, B 

 

El B és un element àmpliament distribuït en els minerals de l’escorça terrestre. Es troba a la 

llista dels elements més comuns de l’escorça terrestre, ocupa el lloc 51 i es troba a una 

concentració promig de 8 mg/kg [38].   

 

Les concentracions de B a l’aigua subterrània en tot el món oscil·la principalment de <0,3 a 

>100 mg/l.  El B natural està present a les aigües subterrànies, principalment com a resultat 

de la lixiviació de roques i sòls que contenen borats i borosilicats.  

 

L’àcid bòric i borats es fan servir en la industria dels sabons i detergents, fabricació vidres i 

retardants de flama [39].  

 

En humans, l’exposició breu a quantitats altes de bor, a prop de 30 g d’àcid bòric, pot 

afectar a l’estómac, intestins, fetge, ronyons, cervell i en alguns casos pot provocar la mort 

[38].    
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En els laboratoris d’animals, l’exposició en curts i llargs períodes d’àcid bòric o bòrax han 

demostrat ser tòxics en el tracte reproductiu masculí. S’han trobat lesions testiculars en 

rates, ratolins i gossos tant en el menjar com en l’aigua potable.  La toxicitat ha  estat 

demostrada experimentalment en rates, ratolins i conills [30].  

 

El B és important també pels ossos i músculs. Una ingesta alta de B és coneguda per 

reduir el dolor degut al artritis, una ingesta comú es troba al voltant de 7 mg/dia.   

 

El B a l’aigua està influenciat principalment per l’adsorció – desorció de reaccions i depèn 

del pH i la concentració de B a la solució. Interval de pH que es troba adsorció màxima 

entre 7,5 a 9. En general les concentracions majors de B es troben al Sud (Itàlia i Espanya) 

i en menor concentració al Nord. A Itàlia i Espanya, el rang de concentracions de B es troba 

entre 0,5 a 1,5 mg/l.  

 

Degut a la falta d’estudis toxicològics i epidemiològics encara no hi ha una dosis precisa de 

B per saber si és tòxic per la salut humana. Tot i que al voltant de 100 mg pot causar 

símptomes d’erupcions tòxiques, vòmits, diarrea i disminució de la circulació.  La OMS va 

establir un valor guia de 2,4 mg/l pels humans, suposant un pes corporal de 60 kg i un 

consum de 2 l/d d’aigua potable [28].     

 

 

 


