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1.1 Capacitat de càrrega, un concepte clau per plantejar-se la sostenibilitat

Els biòlegs parlen de la capacitat de càrrega com del nombre màxim de membres d’una espècie que un
determinat hàbitat pot suportar indefinidament. Hi ha nombroses experiències que demostren que,
superat aquest nombre, els recursos per la supervivència de l’espècie es comencen a reduir i que, final-
ment, la mateixa espècie també ho fa.

La capacitat de càrrega esdevé, per tant, el concepte clau que fonamenta i explica la necessitat de l’ús
sostenible dels recursos naturals. L’espècie humana, juntament amb els 1,7 milions d’espècies d’ani-
mals i plantes fins ara descrites al planeta Terra, no es pot sostraure, per molt evolucionada que sigui, a
les lleis de la natura i, per tant, l’única possibilitat que té de perpetuar-se de manera indefinida en un
medi depèn del fet que consumeixi els recursos naturals a una velocitat inferior a la seva capacitat de
reposició.

La història de l’ocupació humana del planeta Terra, com la de qualsevol altra espècie animal, ha estat
clarament condicionada per la capacitat de càrrega dels ecosistemes que ha ocupat; en definitiva, pel
conflicte permanent amb els principals factors limitants de l’expansió de les espècies animals: la dis-
ponibilitat d’aliments i aigua i la idoneïtat del medi físic per sobreviure (tranquil·litat suficient per
menjar i reproduir-se).

Els éssers humans van aparèixer al planeta Terra en algun moment d’un marge temporal ampli que depèn
bàsicament d’on fixem la definició del concepte humà, i que cal situar entre els més de 5 milions d’anys
per a la nostra família biològica, els homínids, els 2 o 3 milions per al gènere Homo o els 100.000 anys,
com a mínim, de l’aparició de l’Homo sapiens sapiens. Durant el 99,2% d’aquest període, l’ocupació del
territori per l’ésser humà ha estat sostenible, és a dir, aquest ha consumit els recursos naturals a una velo-
citat inferior a la seva capacitat natural de reposició, la qual cosa li ha permès, juntament amb la seva
capacitat cultural, sobreviure amb un notable èxit durant aquest llarg període de temps.

La forma en què els humans s’han anat relacionant amb el medi ha estat diversa i canviant en el temps.
Segons l’historiador Stephen Boyden [BOYD87], aquesta relació es pot dividir en tres etapes diferents
que anomena “fases ecològiques” (recordem que l’ecologia és la ciència que estudia la interrelació
dels éssers vius amb el seu entorn):
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a) Fase ecològica dels caçadors-recol·lectors: els humans vivien organitzats en petits grups de caça-
dors-recol·lectors nòmades que obtenien dos terços del seu aliment de productes vegetals i un terç
d’origen animal. Només tenien accés a l’energia del foc (com energia diferent de la seva energia
metabòlica) i no tenien animals domèstics, llevat del gos. Aquesta ha estat la fase més duradora
(unes 50.000 generacions aproximadament —més del 99% de la nostra història biològica—), atès
que probablement ha estat l’única veritablement sostenible. L’estil de vida dels caçadors-recol·lec-
tors necessitava, però, molt espai. En aquell temps sembla que a la Terra hi podia haver “lloc” per
uns deu, potser trenta, milions de caçadors-recol·lectors. Segons els historiadors, es produí —pro-
bablement— un petit desequilibri secular entre la població i la capacitat de sustentació del medi. A
poc a poc, la població va anar augmentant fins arribar als límits de la capacitat de càrrega que els
ecosistemes locals permetien, de tal forma que els humans no van tenir altra solució que estendre’s
per tot el planeta fins a ocupar tots els hàbitats disponibles amb aquells mitjans i en aquell temps.
La forma de vida dels caçadors-recol·lectors va topar amb els límits que impedien l’expansió de
l’espècie (manca d’aliments suficients per sustentar el creixement de la població) i, per tant, sorgí
la necessitat d’utilitzar els recursos naturals més intensivament. D’aquesta manera s’inicià la fase
agrícola.

b) Fase ecològica agrícola: l’ésser humà domesticà part de la natura (agricultura i ramaderia) per 
al seu benefici i s’alliberà de la “servitud de la natura”, però restà més ocupat. Aquesta fase va
comportar moltes conseqüències. La primera i més important fou la sedentarització dels grups fins
llavors nòmades. Varen aparèixer les primeres ciutats, que es convertiren en centres d’innovació
cultural. Sorgiren noves tecnologies i institucions socials: l’escriptura, la ceràmica, l’ús de metalls,
els sistemes de regadiu, l’especialització laboral i la desigualtat en la distribució de la riquesa, l’e-
ducació formal, les guerres massives, les grans epidèmies, els mercats de béns i serveis, les grans
rutes comercials, l’esclavisme, la democràcia, la ciència, les religions, el colonialisme, els orígens
del capitalisme. L’energia usada durant aquesta fase no fou únicament la metabòlica humana i la de
la biomassa alliberada pel foc, sinó que també s’utilitzà el vent i l’energia hidràulica. Durant la fase
agrícola, que ha durat unes 400 generacions aproximadament, la gent s’adaptà a viure en el seu
entorn intervenint en la capacitat de sustentació del medi mitjançant l’agricultura i la ramaderia.
Llevat d’alguns fracassos espectaculars com els de Mesopotàmia, Yucatán o l’Illa de Pasqua, on se
superà la capacitat de càrrega del medi amb els corresponents col·lapses de civilitzacions comple-
xes, l’impacte principal sobre el medi consistí en la transformació del paisatge, originant-se el que
s’ha denominat medi natural humanitzat. El grau de sostenibilitat de la fase agrícola, llevat de les
excepcions abans esmentades, es pot considerar elevat. Un cop més, però, la forma de vida de
l’espècie humana (la seva relació amb l’entorn) topà amb límits. El factor limitant de l’expansió de
l’espècie tornà a ser fonamentalment la manca d’aliments. La solució passà per una intensificació
de l’explotació dels recursos naturals, en aquest cas mitjançant l’ús de màquines accionades per
fonts d’energia provinent dels combustibles fòssils. S’inicià la fase industrial, anomenada també
per Boyden societat d’alta energia.

c) Fase ecològica industrial o d’alta energia: fa una mica més de 200 anys, es crearen les condicions
adequades abans esmentades per un avenç tecnològic transcendental que, com veurem més enda-
vant, ha canviat la Terra en tan sols quatre generacions humanes. La pressió sobre els béns naturals
es va fer de nou excessiva i requerí una nova intensificació, en aquest cas mitjançant unes fonts 
d’energies no utilitzades fins aleshores. La màquina de vapor millorada que l’escocès James Watt
patentà el 1769 obrí les portes a l’ús de l’energia acumulada durant milions d’anys a l’escorça terres-
tre: els combustibles fòssils. La forma de vida de fase ecològica industrial (que representa només el
0,01% de la història de l’espècie humana) és la responsable de l’actual crisi social i ambiental que
viu la humanitat, que està posant en greu perill els elements bàsics que sustenten la vida al nostre
planeta: l’aigua, l’aire i la terra. Al final del segle XX ens trobem de nou com a espècie davant una
nova crisi, resultant de l’esgotament dels factors limitants de la nostra expansió com a espècie, i de
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la superació dels límits de la capacitat de càrrega dels ecosistemes terrestres. La forma de vida de la
fase industrial, la particular relació amb l’entorn que implica, ens ha conduït a una situació insoste-
nible que implicarà probablement una nova fase ecològica de conseqüències desconegudes.

Quan apliquem, per tant, el concepte de capacitat de càrrega a la Terra com a hàbitat, com a ecosis-
tema, i als éssers humans com a espècie, la mateixa ha de dependre de diferents factors, entre 
els quals destaquen: el nombre d’individus de l’espècie, els recursos naturals que necessiten per
sobreviure, els residus que generen i llencen als corresponents claveguerams naturals (atmosfera,
hidrosfera i litosfera), les tecnologies que utilitzen per manipular l’hàbitat, l’organització social de
l’espècie i la seva capacitat per fer front als reptes i a les amenaces que se li presenten, etc. Ja més
en clau de biologia animal, afegim que, actualment, la manca de predadors juntament amb l’ús de
tecnologies mèdiques, que esmorteeixen els efectes “reguladors” de la població que comporten les
malalties, estan contribuint decisivament a la ràpida expansió de la nostra espècie.

Segurament no caldria ni mencionar que la pregunta que amaguen els paràgrafs anteriors — quanta
gent pot suportar la Terra actualment?— no té una resposta senzilla ni única. La Terra podrà suportar
un nombre determinat de gent segons quines necessitats —i de qui— vulguem satisfer, així com
segons quins recursos decidim utilitzar. D’altra banda, el mateix concepte de recurs depèn, entre altres
coses, de les tecnologies disponibles.

La pregunta és important, sobretot si la completem ara amb una nova dimensió temporal: quanta gent
i durant quantes generacions?

Doncs bé, pel que fa referència a pràcticament tots els factors que intervenen en la valoració de la
capacitat de càrrega de la Terra, el darrer mig segle (1945-1995) ha estat extremament singular per les
variacions de quasi tots ells.

La població s’ha duplicat des dels més de 2.000 milions fins als més de 5.000 milions actuals. Malgrat que
la taxa de creixement ha disminuït, amb l’actual continuem creixent any rere any a una velocitat que
podria tornar a duplicar la població humana sobre la Terra en el decurs del proper mig segle. Aquesta reali-
tat és tan fonamental, bàsica i aclaparadora que, en aquests moments, no tenir-la principalment i perma-
nentment present és estar absolutament fora de la realitat. Ho podem acabar de veure a les figures 1.1 i 1.2.

Pel que fa als recursos, ens aturarem principalment en els més bàsics, és a dir, en els necessaris per
satisfer les necessitats mínimes de l’alimentació i que, justament per l’augment registrat de la pobla-
ció, són actualment els més crítics. Més, fins i tot, que els recursos energètics o dels materials, molts
dels quals, de tota manera, aniran desapareixent durant el pròxim segle.

Els primers informes del Club de Roma, ara fa uns 30 anys, ens varen alertar sobre l’esgotament dels
recursos naturals; de llavors ençà s’ha millorat substancialment l’eficiència d’utilització dels recursos
energètics i materials. Malgrat això, la carrera per proveir d’alimentació una població creixent s’està
perdent de manera important i preocupant (atès que s’està arribant als límits naturals del cicle hidrolò-
gic o de la capacitat natural del sòl per regenerar-se per a ús agrícola). En aquest context cal destacar
que, quan comencen a disminuir aquests tipus de recursos, els efectes econòmics són immediats (pen-
sem, per exemple, en els darrers conflictes pesquers internacionals o en conflictes locals com el de
Rwanda), ja que diversos especialistes els consideren la causa darrera de la inestabilitat econòmica
global, general i permanent de la nostra època, en la mesura en què els entenen com la base mateixa de
l’economia.

En la qüestió dels recursos hi ha un altre aspecte de gran importància en relació amb els conceptes que
estem tenint en compte, com és la seva distribució i el “benestar” que produeixen mesurat en termes
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econòmics clàssics de riquesa. La tendència actual és ben clara (vegeu la figura 1.3): els més rics 
—que cada cop són menys— cada dia disposen de més riquesa, i els més pobres —que cada dia són
més— cada vegada es troben més immersos en la seva pobresa. I a part dels aspectes ètics que aquesta
realitat ens pot plantejar, hi ha una altra conseqüència que afecta directament tot el món, i és que
aquest tipus de distribució impacta directament i negativament sobre el medi ambient de tots: l’incre-
ment de la riquesa dels més rics va acompanyada d’uns excessos i tipus de consums insostenibles;
l’augment de la pobresa dels més pobres comporta unes tendències no precisament respectuoses amb
el medi ambient (per exemple, talar arbres de les seves terres simplement per poder cultivar i fer foc
per intentar sobreviure).

Fig. 1.3 Desigualtats econòmiques internacionals
Font: PNUD, Desenvolupament humà: Informe 1992

D’altra banda, la desestructuració social, a molts nivells diferents, que comporten aquests desequilibris
és una vergonya que ens hauria de trasbalsar molt més del que ho fa i constitueix un dels més impor-
tants handicaps de la humanitat davant dels reptes del futur, per la qual cosa hauria de ser una de les
nostres preocupacions fonamentals.

Pel que fa als residus, únicament recordarem aquí la importància que estan tenint dos fenòmens sufi-
cientment coneguts que constitueixen una de les amenaces més importants per a la humanitat: el primer,
les emissions de gasos responsables de l’afebliment de la capa d’ozó, amb el consegüent increment de
risc per a la salut de tots els éssers vius del planeta; i el segon, l’efecte hivernacle produït per l’incre-
ment de les emissions —fonamentalment de CO 2— a causa, bàsicament, de l’increment de l’activitat
humana de tota mena, però especialment de la vida urbana i industrial. Els seus efectes principals són:
canvi climàtic global, amb descongelació dels casquets polars, inundacions d’àrees costeres, desertifica-
ció. Els darrers informes del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC), format per un
miler i mig de científics de prestigi, contribuiran a convèncer el més escèptic. Tot el que sigui reduir les
emissions de CO2 hauria de ser, doncs, un objectiu prioritari de la humanitat.
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Arribats a aquest punt, sembla especialment necessari donar ressò a diferents autors quan afirmen que
l’escalfament global, tot i ser àmpliament reconegut, rarament és observat destacant la seva característica
particular, que el fa únic entre els problemes ecològics: el seu caràcter gairebé ineludible. Totes les mesu-
res que volguéssim prendre per mitigar problemes demogràfics, ambientals i socials necessitarien energia
addicional, la qual cosa comportaria, en major o menor mesura, més emissions de CO2. L’efecte seria cla-
rament de realimentació negativa, sobretot si únicament s’afronta des de les perspectives dels models tra-
dicionals de desenvolupament basats, entre altres coses, en un consum extensiu d’energies no netes.

Ens agradaria acabar aquest apartat destacant encara més la interrelació entre les realitats esmentades
anteriorment i mostrar, com un dels nexes fonamentals de la mateixa relació, la tecnologia.

De manera simplificada, podríem dir que les tecnologies de la salut han estat l’instrument fonamental
que ha acabat possibilitant l’actual esperança de vida de la població del nord i l’extraordinari creixe-
ment de la població del sud. Són efectivament aquestes tecnologies les que estan produint enormes
canvis globals en les taxes de fertilitat, de mortaldat infantil, de transició demogràfica, sobretot en els
països en desenvolupament. 

No és gens desconegut que les tecnologies d’extracció i utilització de matèries primeres, en primer
lloc, i de producció, després, són les que han fet possibles els actuals nivells de desenvolupament del
Primer Món. I que també han estat les tecnologies (ara les del transport, l’enginyeria civil…) les que
han contribuït més a interrelacionar-ho tot, encara que alhora han produït una quantitat addicional 
d’utilització de recursos i de generació de residus.

Ara bé, tal com ja hem dit, el concepte de recurs és, de fet, un concepte relatiu que depèn justament de
la tecnologia disponible, dels recursos humans i dels seus coneixements per utilitzar-la, i de les políti-
ques econòmiques adoptades. Fins ara la tecnologia s’està desenvolupant i emprant molt més per afa-
vorir uns nivells de consum absolutament desmesurats del nord, que no pas per satisfer les necessitats
fins i tot més bàsiques de la població mundial. Les figures 1.4 i 1.5, sobretot si es contemplen a 
l’aguait de la figura 1.2, són ben esclaridores.

1.2 El canvi global o la globalització

L’exsecretari d’estat nord-americà Robert Reich, en la seva obra L’economia de les nacions , ens proposa
aquest exemple: “El ciutadà nord-americà que compra a la General Motors un Pontiac Le Mans s’implica
inconscientment en una transacció internacional. Dels 10.000 dòlars pagats a la GM, uns 3.000 van a Corea
del Sud per operacions de muntatge i altres treballs d’obrers no especialitzats; 1.750 van al Japó per compo-
nents avançats (motors, arbres de transmissió, electrònica); 750 a Alemanya per disseny d’estil i tècnic; 400
a Taiwan, Singapur i Japó per l’adquisició de petits components; 250 a Gran Bretanya per serveis publicita-
ris i de màrqueting, i uns 50 a Irlanda i a les Illes Barbados per processos d’elaboració de dades”.

L’anterior és un bon exemple per comprendre millor la definició estesa de canvi global proposada per
Manuel Ludevid [LUDE95]: “Les variacions o alteracions en els sistemes naturals (físics i/o biològics) i/o
socials (tecnològics, econòmics i/o polítics…) els impactes dels quals no són i no poden ser localitzats ni
naturalment ni socialment parlant, sinó que afecten el conjunt de la Terra, de la societat i dels individus”.

Una definició més indirecta podria ser la que comporta una relació exhaustiva de fenomenologies pre-
sents en el canvi global, que, esquematitzant i detallant, podríem dir que són, entre altres, les següents:

a) En el canvi global hi ha una interdependència fonamental entre les accions humanes, l’evolució
natural i el medi ambient: aquesta interdependència ha existit sempre, però fins ara la influència
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humana havia estat a escala local i de petita magnitud. Únicament en la darrera meitat d’aquest
segle, els éssers humans han tingut la capacitat de modificar el medi ambient a escala global.

b) En el canvi global, problemàtiques que tradicionalment eren considerades separades o aïllades
entre si (evolució demogràfica, clima, urbanització, ús del sòl, recursos, residus, etc.), ara han de
ser considerades simultàniament i interrelacionadament. Quasi tot depèn de quasi tot i no en una
relació de causa i efecte, sinó en una relació molt més complexa, incerta, reflexiva i creadora de
sinergies, en sentits tant negatius com positius.

c) En el canvi global, la complexitat i la incertesa han pres el paper de la ignorància com a obstacle
per a la comprensió i/o el coneixement (Mihajlo D. Mesarovic).

d) En el canvi global, la vida dels individus en qualsevol part del món depèn de les actuacions o no
actuacions —que no deixen de ser actuacions ( Business as usual), valgui la paradoxa— portades a
terme en altres parts del món; la sobirania de les nacions és cada cop més limitada; el treball dels
individus en una part del món depèn cada cop més del que passa en altres parts del món; el clima
en qualsevol part del món depèn també del que els individus fan o deixen de fer en altres lati-
tuds…

e) En el canvi global, tot el realment determinant per al desenvolupament de la vida humana sobre la
Terra (la informació, l’economia, el poder...) s’està organitzant, globalment, cada cop de manera
menys controlada, mentre que la ciutadania cerca la seva raó de ser existencial en les seves identi-
tats més locals i simplificades i a voltes, per tant, més fonamentalistes, segons l’anàlisi de Manuel
Castells [CAST87].

1.3 La tecnologia, la globalització i la societat

La tecnologia, alhora que una de les problemàtiques o temàtiques que hem qualificat com a elements
definitoris indirectes bàsics de la globalització en si mateixa, n’és sens dubte en aquest cas el seu ins-
trument fonamental, és a dir, és el que l’està fent possible.

En efecte, hi ha unes tecnologies que avui dia permeten parlar fins a la sacietat de la societat de la
comunicació i de la informació, lligades a un enorme desenvolupament de les comunicacions electrò-
niques immediates, així com dels sistemes de transport, factors ambdós que han estat, són i seran
determinants del canvi global que estem intentant descriure.

Vivim en una societat de la comunicació i de la informació que ens porta a descriure l’estat actual del
món com el d’una gran transició caracteritzada per un canvi d’escala discontinu, quantitatiu i qualita-
tiu, en els nivells de coneixement i de comerç. Un estat, segons molts autors, característic del que s’ha
denominat, freqüentment, una crisi de civilització, en majúscules, equiparable al de les fases ecològi-
ques agrícola i industrial.

Hi ha, també, unes tecnologies que estan permetent nous canvis radicals en els sistemes de producció
(inclosos els alimentaris); sistemes de producció que ara poden ser i són cada dia més:

a) massius, a ritmes cada cop més accelerats, i molt més productius;
b) segmentables;
c) controlables a distància;
d) ràpids i eficaços en el transport de grans masses i volums de mercaderies que, per tant, permeten i

alimenten noves formes d’organització de la producció, i la globalització deslocalitzada i desecto-
rialitzada (o concentrada, en el cas de l’agricultura) dels mercats de treball i de consum.

I són aquests canvis radicals en els sistemes de producció i en les seves possibilitats, juntament i inse-
parablement amb l’emergència de les societats de la comunicació, els que estan provocant canvis
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encara més radicals en l’organització del treball i de la societat en general. Aspectes tots ells que per-
meten començar a entendre diferents constants o tendències rellevants de l’estat actual de la societat,
com ho són per exemple:

a) La disminució progressiva del nombre de llocs de treball en els sectors primari i, sobretot, secun-
dari en els països del Primer Món, el desenvolupament dels quals estava fonamentat, fins no fa pas
gaires anys, en el sector secundari.

b) La terciarització del sector secundari i de l’activitat econòmica humana en general; juntament amb
la secundarització, és a dir, la industrialització entre cometes del sector terciari (una mena de pro-
ducció en sèrie de “serveis” o “paquets de serveis” per a tot tipus d’usuaris —la mateixa indústria,
el ciutadà, etc.—). Aquesta tendència comporta, encara més, una important inundació del mercat,
ja no de productes, sinó també de serveis superflus que no són necessaris des de pràcticament cap
punt de vista.

c) La intercomunicació directa entre regions diferents, d’estats diferents però de dinamismes sem-
blants, en l’intercanvi de tot tipus de béns i serveis, la qual cosa pot ser a la vegada un dels ele-
ments que expliquin la regionalització i la localització de la vida política.

d) L’augment del comerç entre grans distàncies, amb el consegüent augment del transport entre les
mateixes.

e) La urbanització de la vida humana sobre la Terra.

Aquestes són constants o tendències que vénen de lluny. Així, per exemple, al principi del segle i fins
la dècada dels trenta, es necessitaven unes trenta persones treballant al camp per alimentar cent boques
europees. Actualment, se’n necessiten només unes tres. Aquest increment de la productivitat agrícola
és el que ha marcat com a tendència històrica al llarg del nostre segle el pas del camp a la ciutat i de
l’agricultura a la indústria i, ara i per la mateixa regla de tres, als serveis.

Avui en dia, i tal com ja hem fet notar, el creixement econòmic sense creació de llocs de treball és un
nou fenomen del canvi de segle que, tot i que en aquest cas no té encara un caràcter global, ens pot fer
percebre l’existència d’altres límits en l’ordre que anomenaríem socioeconòmic.

1.4 Globalització i medi ambient

Seguint el fil de la reflexió anterior, i per tal d’aprofundir-hi més, sembla necessari destacar la pro-
blemàtica dels costos transaccionals lligats a aquesta nova fase de globalització-mundialització de
l’activitat comercial [UPC97, pàg.166-183]. En els mercats, per a tota classe de mercaderies, hi ha
alguns beneficis i alguns costos associats a l’intercanvi que són externs a les parts transaccionades.

Quan els costos de les transaccions són suficientment baixos en aquestes parts externes, aquests poden
arribar a ser parts internes i influir sobre l’intercanvi. El problema principal que planteja actualment la
lògica del mercat apareix quan aquests costos externs de les transaccions són tan alts que arriben a ser
prohibitius, i llavors romanen efectivament externs, no s’interioritzen i no afecten els costos de la tran-
sacció. Això és així també i fonamentalment perquè el distanciament inherent a aquests intercanvis
més globals fa molt més difícil, en un món no organitzat políticament a la mateixa escala, el control
d’aquests aspectes. En la mesura en què no s’aprofundeix la comprensió i la contemplació dels costos
de transacció i que no es reconeix que el problema del distanciament inherent a la globalització pro-
dueix un nou (amb relació a la tipologia) i greu problema de desfasaments entre política i economia,
l’augment de la producció i el consum en el present acabarà provocant la disminució dels mateixos en
el futur. No hi ha dubte que l’especialització i l’expansió del mercat proporcionen actualment beneficis
als seus agents, però al mateix temps, tant l’una com l’altra incrementen els costos externs de les tran-
saccions pels efectes associats a l’intercanvi. De moment, com a mínim, eviten ser inclosos —ser
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internalitzats—, pel gran increment que introduirien en els costos de les transaccions, tot produint un
miratge que no tardarà a desaparèixer i a anunciar-nos nous límits.

En resum, doncs, sembla que també la globalització —fonamentalment, l’econòmica— hagi de tenir
els seus propis límits en els aspectes socioeconòmics, a més a més d’incrementar els esmentats i analit-
zats anteriorment i que, per sintetitzar, podem qualificar com a límits naturals als fenòmens de creixe-
ment d’un món finit. En la globalització econòmica, allò que està fent possible el constant increment
acumulatiu de capital és allò que, alhora, està fent possible, per exemple, “la fi del treball”, la margina-
litat social…, que no sabem fins a quin punt poden arribar a trencar la lògica d’aquest mercat, cada dia
més inequívocament marcat pel consum i per un intercanvi associat a uns valors que continuen sent
molt més “convencionals” que reals, tant pel que fa a l’aspecte ambiental com al social, en la mesura
fonamental que cada dia més es deixen d’incorporar els costos reals lligats a les pròpies transaccions.

1.5 Desenvolupament sostenible

De fet, per complementarietat, el concepte ja ha estat més que definit en paràgrafs anteriors. De tota
manera, convé recordar la seva definició més clàssica [BRUN87]. Literalment es diu que “el desenvo-
lupament és sostenible quan satisfà les necessitats de les generacions actuals sense hipotecar la capa-
citat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats”.

En un moment històric d’absència de paradigma sociovital, allò més revolucionari i/o paradigmàtic del
concepte rau d’entrada en el fet que, deixant de banda el principi d’equitat intrageneracional, és
imprescindible introduir, explícitament i en un primer pla, davant de les noves realitats que ens envol-
ten, el principi d’equitat intergeneracional per tal que, com a mínim les generacions futures, puguin
continuar lluitant sense que la seva pròpia existència estigui en perill. És a dir, és necessari estendre,
explícitament, la solidaritat cap a les generacions futures.

Aquest objectiu, que té un caràcter primordial, no era ni tan sols “pensable per absolutament inneces-
sari” pocs anys enrere. A un dels problemes ètics fonamentals de la vida humana sobre la Terra —la
distribució equitativa dels recursos—, s’hi afegeix ara el de quins recursos, a quina velocitat i de quina
manera podem utilitzar i distribuir sense hipotecar-la definitivament. I la resposta a aquesta pregunta
crucial passa per un nou plantejament que, justament, només es pot entendre globalment com a condi-
ció suficient (tot i que, evidentment, a escala local és condició necessària), sobre quines necessitats, de
quants, de quantes generacions, podem satisfer sosteniblement. Si ens n’adonem, aquestes reflexions
porten a un gir copernicà o paradigmàtic de conceptualització i, per tant, de posicionament envers els
reptes presents.

En un món finit, el creixement no pot ser sostingut i, segurament, ni tan sols és desenvolupament. El
desenvolupament és i serà sostenible o no serà (desenvolupament).

1.5.1 Principis bàsics generals d’actuació per a un desenvolupament sostenible

El primer aprofundiment important del concepte, tant històricament com instrumentalment parlant, el
constitueixen els tres principis bàsics que, formulats per l’economista Herman Daly [DALY89], han de
permetre avançar cap a un desenvolupament sostenible en un món amb límits:

a) Per a una font de recursos renovables (el peix, per exemple), no consumir-la a una velocitat supe-
rior a la de renovació natural de la mateixa.
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b) Per a una font no renovable (combustibles fòssils, per exemple), no consumir-la sense dedicar la
part necessària d’“energia” resultant per desenvolupar una nova “font” que, esgotada la primera,
permeti continuar gaudint de les mateixes prestacions.

c) Per a un residu (emissions de CO2, per exemple), no generar més que el que la claveguera corres-
ponent (l’atmosfera, en aquest cas) no sigui capaç d’absorbir i inertitzar de manera natural.

En un terreny més planer i pragmàtic, Josep Puig fa una altra aportació pràctica interessant que permet
aproximar aquest concepte a realitats de la vida quotidiana. Una activitat humana és sostenible quan:

a) Usa materials en forma de cicles tancats.
b) Usa fonts d’energies netes i renovables.
c) Prové del potencial humà (per exemple, la comunicació, la coordinació, l’estimació i el desenvolu-

pament espiritual i intel·lectual).

En canvi, una activitat humana no és sostenible quan:

a) Requereix inputs continus de recursos no renovables.
b) Consumeix recursos renovables de manera més ràpida que el seu ritme de renovació.
c) Causa una degradació acumulativa de l’entorn.
d) Requereix recursos en quantitats que mai no poden ésser disponibles per tothom.
e) Condueix a l’extinció d’altres formes de vida.

El conjunt marca una direcció clara d’actuació que hauria d’impregnar totes les nostres activitats i
actuacions, envers un desenvolupament realment sostenible i solidari. En aquest cas, l’èmfasi es posa
sobre recursos i residus i en una perspectiva de solidaritat fonamentalment vers el futur, però d’ells se
n’extreu una ideologia aplicable a moltes altres realitats i perspectives que —creiem— cal incorporar
definitivament al cos mateix de la definició de sostenibilitat.
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En aquest sentit i com a imperiosa necessitat d’aproximació de l’economia a la veritable realitat natu-
ral i social, cal remarcar aquí la imprescindible internalització econòmica de les externalitats ambien-
tals i socials com a tàctica fonamental d’una estratègia sostenible.

Caldria seguir, doncs, els suggeriments de Daily i Cobb (fets el 1989) i revisar el que diu l’evolució del
PIB, sumant-hi, per exemple, els costos associats al treball a la llar, restant-hi els costos derivats dels
accidents dels vehicles, la pèrdua d’espais naturals, la mala distribució dels ingressos, la manca 
d’amortització dels recursos no renovables, etc. Aquest tipus de càlculs són els que s’utilitzen per esti-
mar l’anomenat índex de benestar econòmic sostenible (ISEW), que ens diu coses molt diferents de
l’enganyosa evolució del PIB [WEIZ97].

L’increment de les tensions que l’apropament als límits i l’augment de desequilibris comportaran amb
tota seguretat —primerament a l’àmbit local, però cada cop més globalment— ha de donar a l’ésser
humà la consciència i la força necessàries per fer les primeres i urgents passes vers una nova societat
sostenible. No restem cecs davant dels signes dels nostres temps.
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Referències internacionals

En el context d’aquests temes, són font de consulta obligada les referències a molts diferents nivells 
—informes anuals, publicacions específiques, publicacions relatives a cimeres mundials (de la Terra a
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Rio, social a Copenhaguen, de la població al Caire, de la dona a Pequín, del clima a Kyoto…), pàgines
web…— de les institucions mundials principals: UN (United Nations), UNDP (United Nations Deve-
lopment Programm), WB (World Bank), FAO, UNESCO, etc.
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2 Introducció a l’ecologia i a l’ecotoxicologia

M. Teresa Mas Serra; Dept. Agronomia EUETAB
M. Carme Riva Juan; Laboratori Toxicologia Ambiental, INTEXTER

Claret Verdú González; Dept. Agronomia EUETAB

En aquest capítol es tractarà l’estudi dels ecosistemes i dels efectes que l’activitat humana té sobre la
“salut” dels seus components.

2.1 L’ecologia

2.1.1 L’ecologia està de moda

No hi ha dubte que els termes ecologia, medi ambient (per cert, és redundant; medi i ambient són la
mateixa cosa), conservació de la natura, etc. estan de moda. S’usen en contextos i sentits molt dife-
rents, a vegades buits de contingut, i alguna vegada com a excusa per interessos aliens a la ciència.

Difícilment trobarem una altra disciplina científica que es vegi, com és el cas de l’ecologia, en una per-
manent crisi d’identitat. Aquesta situació, en part, s’explica per l’ampli espectre de nivells d’organitza-
ció que són objecte d’estudi de l’ecologia (individus, poblacions, comunitats...). També hi té a veure
un cert grau de confusió generat pels mateixos ecòlegs, que declaren que l’ecologia és una ciència
peculiar. A tall d’exemple, no s’acaben de posar d’acord sobre si s’ha de parlar o no d’ecosistemes
(realitat o ficció?). Un altre factor, potser el més important, és la baixa capacitat predictiva de l’ecolo-
gia (ciència tova), ja que malauradament el coneixement ecològic és incomplet.

Aquesta confusió que es copsa s’atribueix [MARG93] a la multiplicitat de punts de vista que permet l’e-
cologia. Entre els ecòlegs1 n’hi ha que estudien la circulació de nutrients en conques, alguns centren el
seu interès en les interaccions hostatger-paràsit, altres tenen interès a aprofundir els aspectes dels bescan-
vis d’energia organismes-entorn... Malgrat la multiplicitat d’enfocaments, l’ecologia és una ciència de
síntesi que presenta connexions amb nombroses disciplines: des de la meteorologia, la geologia, la hidro-
logia, la biogeoquímica, fins a la sistemàtica, la genètica o la fisiologia (gradient d’enfocaments abiòtic-
biòtic). No oblidem, però, que també és una ciència d’anàlisi, especialment en el nivell d’organització de
la població; i encara que sovint és difícil precisar els detalls, això no hauria de ser un obstacle per realit-
zar prediccions d’interès humà, com què pot passar després d’un incendi o una inundació.
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De les moltes definicions que hem llegit, la de Margalef [MARG74] ens agrada d’una manera espe-
cial: “Ciència que tracta dels sistemes formats per individus de moltes espècies, en el si d’un ambient
de característiques definibles, i implicats en un procés dinàmic i incessant d’interacció, ajust i regula-
ció, expressable bé com a intercanvi de matèria i d’energia, bé com una seqüència de naixements i
morts, i un dels resultats del qual és l’evolució a nivell de les espècies i la successió a nivell del sistema
sencer”.

2.1.2 Una unitat funcional: l’ecosistema

L’any 1935, Tansley introduí el terme ecosistema per referir-se a qualsevol àrea de la natura contem-
plada des del punt de vista de la interacció de factors biòtics i abiòtics. Utilitzarem aquest terme per
referir-nos als sistemes que hem esmentat anteriorment, bo i sabent que presenta un cert grau de difi-
cultat, a causa principalment del fet que no pressuposa cap dimensió o nivell d’estructura, i de la seva
condició de sistema obert [MARG74]. Sovint, ni tan sols és senzill saber on comença i on acaba; com
es pot delimitar, doncs, un ecosistema? En els llibres apareixen nombrosos exemples. Citem dos eco-
sistemes, sovint adjacents: el bosc i el camp de blat. Fins i tot la presència d’una discontinuïtat aparent
entre totes dues unitats no permet negar (encara que no sempre és fàcilment perceptible) l’existència
d’intercanvis entre l’una i l’altra (el terme ecotò s’usa per separar horitzontalment uns segments de la
biosfera d’uns altres). De fet, amb la definició de Tansley podem considerar ecosistema qualsevol sis-
tema amb dos components (biòtic i abiòtic): una bassa, un tram d’un riu, un llac, un oceà, un prat sec,
l’estómac d’un remugant, una buina en descomposició, una platja, una ciutat... i en tots aquests casos
els límits els solen establir els qui estudien els sistemes.

Segons Margalef [MARG93], tant als ecosistemes aquàtics com als terrestres, cada columna (o bloc
d’estructura vertical) que s’hi pugui delimitar es comporta com una unitat integrada funcionalment.
Sempre hi ha:

a) un nivell superior (capçada dels arbres als boscos, herbes als prats, fitoplàncton a les aigües), amb
un entorn oxidat, en el qual predomina l’assimilació (producció de matèria orgànica); 

b) un transport vertical (pels vasos conductors a les plantes vasculars, en forma de sedimentació del
fitoplàncton als ecosistemes aquàtics) dels productes de l’assimilació;

c) un nivell inferior (sòl als ecosistemes terrestres, sediment als ecosistemes aquàtics), amb un entorn
reduït, en el qual predomina la descomposició. Els intercanvis laterals pràcticament es limiten als
moviments dels animals, des del zooplàncton als grans herbívors i carnívors.

Un ecosistema, per tant, es pot veure com una unitat processadora d’energia . El punt de partida, habi-
tualment, és l’energia solar fixada pels productors primaris (organismes fotosintètics). L’energia és el
combustible dels processos que tenen lloc a l’ecosistema, però les taxes o velocitats d’aquests proces-
sos solen estar condicionades, no tant per l’esmentada energia solar, sinó per la disponibilitat de
nutrients (i es parla de circulació d’energia i nutrients en els ecosistemes). És habitual la diferenciació
entre l’ energia endosomàtica, o energia lligada al metabolisme dels organismes, i l’ energia exosomà-
tica, o energia que circula per fora dels organismes.

Per analitzar el moviment d’energia, l’ecosistema se subdivideix conceptualment en nivells tròfics.
Cada nivell tròfic té a la seva disposició una quantitat d’energia (procedent de la radiació solar o de 
l’energia química en diferents envasos moleculars) i pot proporcionar energia alimentària a un altre
nivell tròfic.

Generalment, els organismes es col·loquen en alguna o algunes de les categories següents: productors
primaris (la major part, organismes fotosintèticament actius), consumidors (primaris, secundaris...) i des-
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componedors (organismes que s’alimenten de matèria orgànica morta). Els consumidors també es deno-
minen herbívors i carnívors de diferents ordres. Cada nivell tròfic (i també cada ecosistema) 
es pot descriure segons la seva biomassa (quantitat de matèria viva per unitat de superfície o de volum) i
la seva producció (increment de biomassa per unitat de temps). És interessant la relació entre la biomassa
i la producció (B/P, el temps de renovació de la biomassa; P/B, la taxa o velocitat de renovació de la bio-
massa, també anomenada productivitat), sobretot quan hom vol comparar nivells tròfics i ecosistemes. La
producció primària, per unitat de superfície, és tres o quatre vegades superior en els continents que en els
oceans. Però si tenim en compte la seva extensió relativa, es podria dir que la producció primària total de
la Terra es reparteix gairebé equitativament entre els continents i els oceans [MARG93].

La productivitat d’un ecosistema (i també d’un nivell tròfic) depèn, a més del moviment d’energia, de
la circulació de nutrients. Els organismes no solament necessiten energia per fer i desfer, sinó que
també necessiten matèria per construir [MARG93]. Els nutrients arriben als organismes de l’ecosis-
tema bàsicament per dos camins: per via intersistèmica (per exemple, la pluja pot portar diòxid de
sofre provinent d’un altre ecosistema) i per via intrasistèmica (per exemple, el calci que queda retingut
en la virosta d’un bosc caducifoli pot ser alliberat pels descomponedors i absorbit per les plantes o
consumit pels cargols). En general sembla que, mentre en ecosistemes terrestres és quantitativament
més important el cicle intrasistèmic de nutrients, en els ecosistemes aquàtics hi té més pes la importa-
ció —i l’exportació— de nutrients a través dels rius [BEGO88].

El nitrogen és un nutrient que, en un ecosistema, circula pels dos camins. Com a nitrogen gas està sub-
jecte a la circulació atmosfèrica i pot ser incorporat a molècules orgàniques per bacteris nitrificants o
per determinats actinomicets (entrada per via intersistèmica); però com a amoni, nitrit, nitrat i formant
part de moltíssims compostos orgànics, segueix el cicle intrasistèmic. Segons Pickett [PICK94], per
entendre el flux de nitrogen en un ecosistema caldria conèixer les pautes espacials i temporals de la
circulació de nitrogen, així com les circumstàncies que en provoquen tant l’alliberament net com la
immobilització (en el conjunt de l’ecosistema o en algun dels seus components). Però, a més, per
entendre la dinàmica del nitrogen és necessari conèixer els grups d’organismes implicats en el consum
o en l’alliberament, conèixer les relacions de competència entre aquests grups pel nitrogen i saber si hi
ha altres organismes de l’ecosistema que en depenguin (en el sentit que requereixin alguna forma de
conversió de nitrogen que alliberi o retingui els organismes del primer grup). Segons els mateixos
autors, és d’aquesta comprensió dels fluxos de nitrogen en els ecosistemes d’on haurien de sorgir
determinats models de gestió ambiental, com ara el disseny de reserves naturals, el tipus d’extracció de
fusta més adequat a cada explotació o la decisió de delimitar zones amortidores al voltant de les perifè-
ries urbanes o de les granges per tal de protegir boscos de ribera o aiguamolls.

2.1.3 Les poblacions d’organismes en l’ecosistema

Fins ara hem estat parlant de l’energia i els nutrients en l’ecosistema, i aquests, en bona part, flueixen
compartimentats dins d’organismes. El component biòtic d’un ecosistema terrestre com ara un bosc
esclerofil·le mediterrani està format per una comunitat d’organismes, com les alzines o els lligaboscs
(organismes autòtrofs, productors primaris), les merles i les mallerengues (ocells frugívors), els insec-
tes que provoquen l’aparició de gales (consumidors de teixits vegetals), fongs que causen malalties
com els oïdis (paràsits, també consumidors de materials vegetals) o fongs micorízics com els carlets,
els cucs de terra (detritívors, consumidors animals de matèria morta)...

És força clar, doncs, que a més de caracteritzar un sistema d’acord amb els seus nivells tròfics o el
volum d’energia circulant, també el podem descriure d’una manera a priori simple, com és una llista
d’espècies que formen la comunitat ( riquesa específica o biodiversitat). Podem parlar de la diversitat
ecològica del sistema si, a més de la riquesa específica, arribem a poder quantificar l’abundància o la
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biomassa relativa de cadascuna de les espècies o, en altres paraules, si coneixem la contribució o la
proporció de cada espècie en el conjunt de la comunitat.

Ni la riquesa ni la diversitat de la comunitat no són inalterables al llarg del temps. Ambdues depenen
de la dinàmica que segueixin el conjunt d’individus de cadascuna de les espècies en l’escenari del seu
entorn biòtic i abiòtic, o, en altres paraules, de la dinàmica de les diferents poblacions que conformen
la comunitat.

La grandària de població i les abundàncies relatives a cadascuna de les espècies de la comunitat can-
vien amb el temps segons cinc paràmetres, seguint el que Begon i altres [BEGO88] anomenen una
veritat ecològica de la vida: el nombre d’individus d’una espècie (grandària de població) que trobem
en un moment i en un lloc és igual a la grandària de població en el passat, més el nombre de naixe-
ments que s’hagin produït des d’aleshores (N), menys el nombre de morts (M), més el nombre d’im-
migrants (I), menys el nombre d’emigrants (E), en aquest període de temps. És a dir, que:

Nara = Nabans + N - M + I - E

o bé 

Nfutur = Nara + N - M + I - E

El fet que trobem o no una espècie en una determinada comunitat (distribució) i que hi estigui molt o
poc representada (abundància) pot ser conseqüència directa o indirecta del fet que els organismes estan
fisiològicament limitats per determinades condicions ambientals. Per exemple, en ambients salins
només hi trobarem organismes amb capacitat d’impedir o compensar la tendència de l’aigua de passar
de dins dels organismes a l’ambient (per osmosi). L’efecte de determinades condicions ambientals no
sempre és tan dràstic; en molts casos, prenen importància les condicions subòptimes. Per exemple, pot
ser que trobem una població d’una planta en un règim de temperatures en les quals els individus poden
créixer però no reproduir-se (natalitat) i, en aquest cas, que també és força extrem, la població deixarà
d’ésser-hi si no hi ha immigració.

Els recursos són els factors ambientals que són “consumits” pels organismes. No té sentit parlar de
recursos sense referir-nos a organismes concrets: la llum solar, així com els nutrients minerals o l’ai-
gua del sòl, són recursos per a la majoria de plantes; el nèctar, el pol·len i les escletxes a l’escorça d’un
arbre són recursos per a una abella; el cos d’un organisme viu és un recurs per a molts organismes
paràsits; etc. Mentre que el concepte d’ hàbitat fa referència a la mena d’espai físic on solem trobar
individus d’una determinada espècie, la idea de nínxol ecològic és més abstracta i, tot i que s’ha definit
de diverses maneres, molts autors el consideren un hipervolum de n dimensions (essent cada dimensió
una condició o un recurs per a l’espècie).

Els recursos adquireixen rellevància si pensem que, en qualsevol escenari que ens puguem imaginar,
són limitats i que el consum per part d’un organisme afecta els organismes de l’entorn, en el sentit que
n’afecta la natalitat, la mortalitat, la immigració i l’emigració. Previsiblement, els organismes de la
mateixa espècie tenen necessitats semblants per créixer i reproduir-se, de manera que com més gran
sigui la grandària de població, més recursos es consumiran. Si la demanda ultrapassa l’oferta, els indi-
vidus entren en competència (intraespecífica) i, com a conseqüència d’aquesta competència, canviaran
les pautes de natalitat, de mortalitat o de dispersió, i, per tant, la grandària de població.

Si canviem d’enfocament i passem a mirar altres espècies de la comunitat, resulta que un canvi en la
grandària d’una població pot afectar la grandària de població d’altres espècies, perquè les seves dinà-
miques s’entrellacen en el que anomenem interaccions. Com a exemple se sol citar, perquè és senzill
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d’entendre (tot i que no és gens fàcil de quantificar), que els depredadors depenen de la grandària de
població de les preses, i que alhora la grandària de població de les preses pot estar regulada per la
depredació. Però hi ha molts altres tipus d’interaccions, com el parasitisme, la competència interespe-
cífica o el mutualisme (que es defineix com una relació “beneficiosa” per a les espècies que interac-
tuen, com ara la que s’estableix entre organismes fúngics i algues en formar els liquens).

Com a resultat de les interaccions van canviant la riquesa, la diversitat i l’ambient de la comunitat, de
manera que es pot parlar de successió, entesa per alguns autors com un esquema continu, direccional i
no estacional de colonització i extinció de les poblacions d’espècies en una localitat. Altres autors
tenen una visió més determinista de la successió, i la defineixen com la seqüència temporal que con-
dueix des d’una comunitat pionera, a través d’una sèrie d’etapes de desenvolupament, fins a un sis-
tema més o menys estable, sovint qualificat de madur.

2.1.4 El paradigma de l’equilibri [Pick94]

Tot i que actualment hi ha força evidències empíriques per refutar-ho, durant molts anys l’ecologia ha
tingut un referent, el paradigma de l’equilibri, que s’ha traslladat a l’ecologisme i a la societat. Els 
principis del paradigma de l’equilibri consideren que —a una determinada escala espacial i/o tem-
poral— els sistemes ecològics són essencialment tancats, que s’autoregulen, que posseeixen un punt
d’estabilitat i equilibri, que tenen una dinàmica determinista, que estan essencialment lliures de pertor-
bacions o alteracions, i que són independents de les influències humanes. La idea del “balanç de la
natura” (que no és el mateix que el concepte de l’equilibri) no és un concepte científic, sinó un mite sòli-
dament arrelat a la nostra cultura (la mare natura), i ha estat utilitzada en posicionaments fins i tot
extrems per tal de justificar tant qualsevol activitat humana i les seves conseqüències (amb l’excusa que
la natura és sàvia i retornarà a l’equilibri) com actituds extremes de no intervenció (no es pot córrer el
risc de trencar l’equilibri). Els coneixements que es tenen actualment en ecologia semblen indicar que la
veritat es troba entre aquests dos pols, i és necessari prendre decisions correctes basant-nos en el fet que:
a) poblacions, comunitats i ecosistemes poden ser permeables als fluxos de materials i organismes dels
altres sistemes; b) la seva regulació pot ser el fruit de l’existència de pertorbacions o d’incursions per
part de competidors o consumidors d’altres sistemes; c) hi pot haver episodis de canvi en la disponibili-
tat de recursos; d) l’equilibri, si existeix potser opera a grans escales espacials.

2.1.5 L’home i l’energia exosomàtica

L’espècie humana es beneficia de l’energia exosomàtica (electricitat, gas, petroli, llenya, carbó...).
Mentre que el consum per càpita d’energia endosomàtica (aliments) és unes tres vegades més gran
actualment que en el paleolític, el d’energia exosomàtica ha augmentat moltíssim més (unes 110
vegades), i ha assolit dimensions espectaculars en la societat contemporània occidental. En aquests
càlculs no s’inclouen ni els serveis que proporcionen els sistemes ecològics ni les existències o matè-
ries primeres (capital de la naturalesa) que produeixen, ambdues coses decisives per al funcionament
de la biosfera (sistema que suporta la vida a la Terra), com ara la regulació climàtica, la formació de
sòl o el cicle hidrològic. Basant-se en estudis publicats i alguns càlculs originals, Constanza i altres
[CONS97] han estimat el valor econòmic actual de serveis i existències de la biosfera en 33·1012

dòlars americans anuals (amb una oscil·lació que va de 16·1012 fins a 54·1012). Si comparem aquesta
xifra amb l’estimació del producte nacional brut global (18·1012 dòlars americans anuals) que aporten
els autors citats, ens adonem ràpidament de la importància que tenen els sistemes ecològics per a la
nostra espècie, valorable en aquesta primera aproximació en 15·1012 dòlars americans anuals. El
valor econòmic dels serveis i les existències que fins ara no es comptabilitzava hauria d’anar adqui-
rint, cada vegada, més pes específic en les decisions polítiques.
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L’energia exosomàtica comporta la construcció de cases, ciutats, centrals nuclears, carreteres, l’ús de
vehicles, rentadores, ordinadors... Tota aquesta activitat té un preu i implica un risc important: el de la
contaminació.

2.2 L’ecotoxicologia

Com a protecció del medi ambient s’ha de considerar la preservació tant de l’aigua, del sòl i de l’aire,
com també dels éssers vius que es troben en els diferents medis.

“Ecotoxicologia és la ciència que tracta dels efectes tòxics dels agents físics i químics en els organis-
mes vius, especialment en poblacions i comunitats que defineixen l’ecosistema; això inclou les vies de
transferència d’aquests agents i de les seves interaccions amb el medi ambient.”

Dins l’ecotoxicologia queden inclosos els conceptes de contaminació ambiental urbana i el de conta-
minació dels espais naturals, referits a la incidència en tot el conjunt d’éssers vius, és a dir, que l’eco-
toxicologia pot estudiar els efectes sobre una part d’un ecosistema o sobre la seva totalitat [RIVA91].

L’ecotoxicologia ha adquirit una extraordinària importància en els últims temps, a causa fonamental-
ment de la considerable expansió de la indústria i del creixement simultani de les diferents branques de
la química industrial (orgànica, dels plàstics i resines, alimentària, farmacèutica, agrícola, nuclear...)
[REPE88].

En temps passat només eren considerats els aspectes o paràmetres químics en els residus industrials,
però recentment és de gran importància la determinació directa de la toxicitat, utilitzant els bioassaigs
de laboratori i la vigilància biològica del medi ambient.

L’any 1979, la U.S. Toxic Substances Control Act va manifestar la necessitat que tota nova substància
fos avaluada amb relació als possibles efectes de tipus sanitari (espècies humana i animal) i de tipus
ecològic (impacte en els organismes de diferents nivells tròfics) i va ser a partir d’aquest moment que
es van utilitzar els termes ecotoxicitat i ecotoxicologia [VIVE95].

L’ecotoxicologia és, per tant, la ciència que tracta de l’estudi qualitatiu i quantitatiu dels efectes adver-
sos de les substàncies químiques, els agents físics, xenobiòtics i els productes antropogènics sobre els
organismes de la natura [CALO93; FORB94]. Un paràmetre important o representatiu dins aquesta
matèria és el concepte de toxicitat o capacitat que té una substància de produir efectes adversos en els
éssers vius, ja sigui danyant la seva estructura i/o funció, o fins i tot provocant-ne la mort.

2.2.1 Mecanismes bàsics de toxicitat

Els mecanismes bàsics de toxicitat són:
1) Inhibicions dels processos bioquímics, per exemple: l’efecte dels cianurs inhibint els citocroms.
2) Alteracions estructurals: solubilització de les membranes biològiques per part dels tensioactius.
3) Carcinogènesi o formació de tumors malignes que produeixen la mort.
4) Mutagènesi i inducció de malformacions congènites.

En línies generals, l’ecotoxicologia tracta de quantificar la toxicitat segons criteris o paràmetres glo-
bals. Per a l’avaluació de la toxicitat es duen a terme bàsicament tres tipus d’assaigs:

a) Toxicitat aguda: tracta de determinar la concentració d’una substància capaç de produir un efecte
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advers en un grup d’organismes, en una exposició a curt termini. Normalment, les exposicions
oscil·len entre 24 i 96 hores, i les mesures es basen en la correlació entre les dosis successives i 
l’efecte produït en el grup d’animals exposat. Les unitats emprades són la DL 50 o la CE50, que es
defineixen com la dosi o concentració que produeix la mortalitat o inactiva el 50% dels organismes
o funcions utilitzades com a criteri biològic. Les DL50 o les CE50 es poden calcular per interpola-
ció de la regressió matemàtica utilitzada. El més normal és utilitzar regressions lineals semilogarít-
miques significatives obtingudes pel mètode de mínims quadrats, però les “regressions probit” són
també molt freqüents. En els últims 12 anys han estat utilitzades moltes espècies aquàtiques ani-
mals, algals i microbianes [RAND85; DUTK86]. Actualment, les emprades més sovint són els ale-
vins de truita i “guppies”, microcrustacis (Daphnia, Artemia i Gammarus), cargols, nematodes,
microalgues (Chlorella, Selenastrum, Scenedesmus) i bacteris (Photobacterium, Spirillum...).

b) Toxicitat crònica: pretén determinar les concentracions d’una substància que tenen o no efecte
durant una exposició continuada en tota la vida o cicle biològic d’un grup d’éssers vius. En aquest
cas, els criteris de toxicitat són molt més amplis, de manera que s’observa la mortalitat produïda,
però a més altres paràmetres com poden ser els retards en el creixement, pèrdues de pes, disminu-
ció en el nombre de les ventrades, en el nombre d’individus o dels embrions... Aquests darrers estu-
dis són encara poc freqüents, però són els més significatius des del punt de vista tècnic i científic.
La durada d’un assaig crònic de toxicitat és de 21 dies per a la Daphnia i fins a 300 dies en el cas de
peixos. Els resultats de les experiències de toxicitat crònica s’expressen bàsicament en els termes
següents:

MATC: màxima concentració acceptable de tòxic (maximum acceptable toxicant concentration).
NOEC: màxima concentració de tòxic sense efectes detectables (no observed effect concentration).
LOEC: mínima concentració de tòxic que produeix un efecte observable (lowest observed effect
concentration).

Normalment, aquests paràmetres estan relacionats de la manera següent:

NOEC < MATC < LOEC

i, generalment, els valors són més baixos que el de la DL50 o CL50.

Tradicionalment, hi ha un paràmetre que relaciona les proves de toxicitat cròniques i agudes; és el
factor d’aplicació (AF = application factor), l’interès del qual està en el fet que a partir de l’AF es
poden fer estimacions de la MATC en els casos en què sigui difícil de fer l’assaig, o bé en què no es
conegui aquesta dada, i s’accepta que l’AF, per a un determinat tòxic, és relativament constant per
a una gamma d’espècies.

L’assaig que molts ecotoxicòlegs consideren com a més significatiu a l’hora d’establir la concen-
tració de seguretat per a un tòxic en el medi ambient és la determinació de la toxicitat “multiespè-
cies” i la del cicle biològic ( life cycle toxicity test), en els quals es valora la toxicitat en les diferents
espècies o bé en cadascun dels estadis de la vida d’un ésser viu, respectivament, implicant almenys
un cicle reproductiu complet. Aquest tipus d’assaig pot durar de 6 a 12 mesos i, en el cas dels pei-
xos, el tòxic s’ha d’assajar independentment en la fase embrionària, larvària i en els períodes juve-
nil, adult i de senescència [VIVE95].

c) Avaluacions globals: atès que l’activitat microbiana en el reciclatge de matèria orgànica i en la
degradació dels xenobiòtics en aigües costaneres és fonamental, hi ha una certa tendència a avaluar
la toxicitat utilitzant bacteris, ja que són un factor bàsic en la capacitat autodepuradora del sistema.
Els assaigs que valoren l’efecte tòxic en l’activitat metabòlica d’una comunitat indígena són més
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significatius que els que utilitzen una sola espècie en condicions de laboratori, fonamentalment a
causa de dos motius:
c.1) l’assaig es porta a terme considerant la comunitat total i natural de l’ecosistema,
c.2) es poden avaluar els efectes antagònics i sinèrgics entre el contaminant i les substàncies pre-

sents en el medi.

La mesura de l’activitat metabòlica d’una comunitat microbiana natural permet estimar immediata-
ment els efectes dels productes contaminants en aquesta comunitat [MART91]. Si es parteix d’aquest
punt, es poden utilitzar “microcosmos” (mostres de l’ecosistema real) i aplicar determinacions de 
l’activitat metabòlica (per exemple, l’activitat respiratòria, l’activitat del sistema transportador d’elec-
trons, la incorporació de 14C-acetat, l’activitat glucosidasa, el metabolisme de la 14C-glucosa, la
incorporació de 3H-timidina i l’activitat exoproteolítica). La biodegradació d’una substància de
referència també és considerada una manera indirecta d’avaluar l’ecotoxicitat en un ecosistema.

2.2.2 Factors ambientals que influeixen en la toxicitat

El fenomen de l’ecotoxicitat pot ser considerat com la resultant final d’una triple interacció entre el
tòxic, l’organisme o organismes i l’ecotop. Atès que les condicions ambientals (ecotop) són canviants
en l’espai i durant les quatre estacions anuals, l’ecotoxicitat final d’un abocament variarà d’acord amb
les variacions ambientals. Entre els factors abiòtics de major transcendència cal anomenar la tempera-
tura, l’oxigen dissolt, el pH, les sals dissoltes i els sòlids inerts en suspensió.

2.3 Desiderata

Per acabar, compartim plenament les paraules d’Ovington [OVIN80]: “Els ecòlegs, amb el seu enfoca-
ment multidisciplinari, tenen molt a aportar a la solució dels problemes que hem mencionat, per asse-
gurar que els ecosistemes es gestionin efectivament per tal d’obtenir-ne el major benefici. En última
instància, tota solució biològica ha d’estar relacionada amb consideracions socials i econòmiques i
reconciliar diferències entre els interessos parcials de la població humana”.

Confiem que l’ecologia no passi mai de moda, i que l’espècie humana (tots nosaltres) sigui de veritat
cada cop més respectuosa amb el medi. Com els aperitius, esperem haver contribuït a obrir les ganes
d’incrementar el vostre coneixement de la natura. Si és així, estarem en la línia que es pot estimar de
veritat allò que es coneix en profunditat.
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