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16.1 Introducció

Entenem per contaminació atmosfèrica l’abocament a l’atmosfera de gasos, vapors, aerosols, etc., i
també l’emissió de soroll, radiacions ionitzants i radiacions d’altres fonts energètiques (electromagnè-
tiques, infraroges, ultraviolades, etc.) que, o bé són alienes a la composició natural de l’aire atmosfèric
i a les seves característiques químiques i/o físiques, o bé es troben en concentracions tan elevades que
agredeixen directament o indirecta la biosfera, sigui per la seva toxicitat, sigui pels seus efectes sobre
l’equilibri natural.

A la contaminació atmosfèrica hi contribueixen quasi en la seva totalitat les activitats dels éssers
humans, tant en la societat rural com en la postindustrial. No obstant això, és la societat industrial la
que des dels seus orígens ha contribuït i continua contribuint molt significativament a aquesta conta-
minació, especialment com a conseqüència dels processos de combustió. Tanmateix, convé no oblidar
que les mateixes “forces de la natura” hi poden contribuir, encara que només sigui ocasionalment,
d’una manera notòria, com passa amb les erupcions volcàniques i els grans incendis forestals.

16.2 Combustibles: conceptes bàsics i composició elemental

Es pot definir un combustible com una substància amb caràcter reductor, capaç de reaccionar amb 
l’oxigen (o amb un altre oxidant) de manera ràpida i exotèrmica. Els productes de la reacció (interme-
dis o finals) assoleixen temperatures prou altes com per emetre radiació visible1. Aquest tipus de reac-
ció, que s’automanté per transmissió de calor i per difusió d’espècies, s’anomena combustió.

Des del punt de vista energètic, se sol reservar el terme energètic per a les matèries destinades a obte-
nir energia mitjançant la seva combustió. S’emprarà la denominació genèrica de materials inflamables
o matèries combustibles per a les que no han estat concebudes o destinades a un ús termoenergètic,
però que són susceptibles de cremar voluntàriament o accidentalment (incineradores, incendis, etc.).

16  L’impacte ambiental dels processos de combustió 209

1 La visibilitat de la flama depèn també de la presència de partícules de carboni incandescents (per exemple, acetilè/aire);
en d’altres casos pot ser quasi invisible (per exemple, H2/aire, etanol/aire).
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La immensa majoria dels combustibles utilitzats per la humanitat per satisfer les seves demandes
energètiques creixents té un origen natural, i poden ser considerats com a derivats de l’energia solar
captada i emmagatzemada gràcies als processos fotosintètics dels vegetals. Aquests vegetals, a partir
de H2, CO2 i llum solar van sintetitzar principalment compostos de fórmula general (CH2O2) que, junta-
ment amb els animals que més o menys s’hi alimentaven, han donat lloc posteriorment als combusti-
bles fòssils (petroli cru, carbó i gas natural).

Els combustibles fòssils es componen de barreges de compostos orgànics amb molècules que poden
ser molt senzilles, com ara el cas del metà, que és el constituent principal del gas natural, o molt com-
plexes, com ara les que apareixen als carbons. Ara bé, com a conseqüència d’un origen comú tots ells
estan constituïts essencialment per C i H; en un segon ordre de magnitud: O, N, S, P; i com a compo-
nents minoritaris: Na, K, V, Ca, Mg, Fe, etc.

D’aquests elements constituents, uns tenen valor energètic (C, H); d’altres diluent o inert (O, E) i d’al-
tres dificultaran la utilització, bé perquè generen contaminants (S, N), bé perquè introdueixen corrosió
als equips (V).

Segons la naturalesa de la matèria orgànica original i d’acord amb les condicions a què ha estat sotmès
el sediment orgànic es troben jaciments de combustibles sòlids (carbó), líquids (petroli cru) i gasosos
(gas natural). Ara bé, encara que es tracti d’un mateix tipus de combustible fòssil, la seva composició
també pot variar d’un jaciment a un altre.

16.2.1 Els reactius: combustible i aire. Reacció de combustió

La majoria de processos de combustió tenen lloc emprant l’aire com a comburent: el sistema reaccio-
nant està constituït per combustible i aire que dóna uns productes de combustió. Atès que l’aire té una
composició quasi invariant, la naturalesa dels productes de combustió depèn sobretot de la composició
del combustible, de la proporció de l’aire i de les condicions en què el procés es porta a terme.

Els productes generats com a conseqüència de la combustió són molt nombrosos, especialment si el
combustible és químicament complex i si el procés de barreja de l’aire i el combustible, la proporció
d’aire i el temps disponible són insuficients. En aquesta situació apareixen productes que no han estat
totalment oxidats (incremats), productes d’origen tèrmic (per exemple, NO) o productes nocius inhe-
rents a la composició del combustible (per exemple, SO2).

Així, en la combustió d’un combustible constituït pels elements típics C, H, O, N, S, tal com s’indica
en la reacció genèrica següent:

CaHbOcNdSe + Aire  ➝ H2O, CO2, SO2, N2, O2, CO, H2, O, C, S2, CN, H, HCO, N, NH, NO, NO2,
CH3, C2H4,HCN, CH4, H2S, CN2, N2O... 

s’obtenen més d’un centenar de productes diferents; malgrat tot, els que estan marcats en negreta són
els que apareixen en una proporció més gran en una combustió utilitària. Els marcats en negreta i cur-
siva apareixen en situacions d’excés o de defecte d’aire. La resta apareixen en menor proporció i d’a-
cord amb la qualitat de la combustió, però no per aquest motiu s’han d’ignorar. Si el combustible conté
altres elements (Cl, F en alguns materials plàstics, Pb en algunes gasolines, metalls pesats en carbons,
etc.) es poden generar molts més productes.

D’entre els productes de combustió esmentats, per la seva activitat deterioradora del medi ambient es
consideren els òxids de sofre (SOX), els òxids de nitrogen (NOX), el monòxid de carboni (CO), els
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compostos orgànics volàtils (COV) i el metà (CH4), els compostos de plom (Pb) i les partícules sòli-
des. També es pot considerar el diòxid de carboni (CO2), perquè incrementa l’efecte hivernacle.

Els productes resultants d’una combustió estan constituïts majoritàriament per gasos (incolors), que poden
contenir partícules sòlides o líquides en suspensió (fum) que és el que els confereix una certa opacitat.

La producció antropogènica de gasos i partícules per mitjà de la producció inclou, a més de l’energè-
tica, els incendis forestals i la crema o incineració de residus. Però també es produeixen aquests gasos
nocius en altres activitats sense combustió: indústria petroquímica, indústria de carbó, asfaltat de
carreteres, etc. Tanmateix, la majoria d’aquests productes procedeixen de la combustió relacionada
amb l’activitat econòmica humana, encara que la utilització relativament recent del gas natural en
substitució del carbó i el fuel ha significat un canvi substantiu en l’emissió de contaminants.

16.2.2 Productes principals de la combustió

a) Diòxid de carboni (CO2). A escala mundial, més de la meitat de la producció antropogènica de CO2

té l’origen en la combustió de combustibles fòssils. La proporció varia essencialment segons l’estruc-
tura de la producció d’energia elèctrica i del consum energètic en cada àrea geogràfica i fluctua tempo-
ralment segons les tendències. Hi ha països en què la generació d’energia està fonamentada en l’ús de
combustibles fòssils (per exemple, als Estats Units les emissions de CO2 atribuïbles a aquest consum
assoleixen el 98,5% de les totals d’aquest gas i representen actualment unes 5·10 9 t CO2/any).

La quantitat de CO2 (o de COX) que s’emet en el procés de combustió depèn del contingut en carboni del
combustible. Ara bé, per poder fer una comparació entre les emissions provocades per l’ús de diferents
combustibles en aplicacions energètiques resultarà més indicatiu si es calcula la relació entre la quantitat
de CO2 generada i l’energia (o eventualment exergia) que es pot obtenir en la combustió. A la taula 16.1 es
pot observar que els combustibles que contenen una proporció més gran en H són els que potencialment
emeten menys CO2 per energia alliberable en la combustió (referida al seu poder calorífic inferior [PCI]).

Taula 16.1 Emissions específiques de CO2 relatives a l’energia alliberable per a diferents combustibles

Combustible Emissions CO2 Combustible Emissions CO2

g CO2 /MJ (PCI) g CO2 /MJ (PCI)

Hidrogen 0,00 1-butanol 71,34
Metà 55,47 1-propanol 71,58
Età 62,29 isopropanol IPA 72,18

metil, propil èter 63,25 ciclohexà 72,23
Propà 65,24 terbutanol TBA 72,62
n-butà 66,80 isobutanol 72,94

dimetilèter DME 67,41 Gasoli C14,4H24,9 77,43
gasolina auto C7H17 68,39 tolué 82,50

Metanol 68,92 bencé 84,21
n-heptà 69,00 t-amil, metil èter TAME 92,61
n-octà 69,27 metil, t-butil èter MTBE 95,86
Isooctà 69,51 PTBE 96,54

dietilèter DEE 70,31 etil, t-butil èter ETBE 96,61
cetà (n-hexadecà) 70,76 diisopropil èter DIPE 97,72

Etanol 71,24 carboni 111,84
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Una avaluació més rigorosa [KRUMM91; DELU94] hauria de tenir en compte no solament l’energia
dispensada en els processos de producció i distribució, sinó també el rendiment típic de la màquina que
consumeix (turbina de vapor, turbina de gas, motor dièsel, motor Otto, etc.) i eventualment de l’aplica-
ció (automòbil, generador, etc.). A la taula 16.2 s’inclouen els factors d’emissió de CO 2 tenint en
compte tota la cadena energètica en l’aplicació a l’automòbil prenent com a referència les emissions
d’un vehicle estàndard propulsat amb gasolina normal. 

Taula 16.2. Emissions específiques de CO2 relatives a l’energia alliberable per a diferents combusti-
bles [KRUMM91]

Combustibles manufacturats partint de: Factor CO2

Cru petroli (C 85%;    PCI 42,62 MJ/kg)
Gasolina normal 1 (referència)
Gasolina súper 0,95
Gasoil (dièsel) 0,75
GPL 0,93

Gas natural (C 76,5%;    PCI 47,7 MJ/kg)
Metà GNC 0,88
Metà GNL 0,73
Metanol 0,96
Combustible dièsel (Shell SMDS) 0,98
Gasolina (Mobil MTG) 1,21
Hidrogen (emmagatzemat com hidrur) 1,70
Hidrogen (criogènic) 1,28

Hulla (C 87%; PCI 29,3 MJ/kg)
Metanol (Motor Otto) 2,40
Gasolina (Fischer-Tropsch) 2,65
Gasoil dièsel (Fischer-Tropsch) 2,65

De les taules anteriors s’observa que si bé el contingut en carboni és una mica menor en la gasolina que en
el gasoil, el fet que els motors dièsel alimentats amb gasoil tinguin un rendiment superior als Otto alimen-
tats amb gasolina, l’emissió de CO 2 [ kg/kWh efectiu], i amb això el factor CO2, és menor en el gasoil.

S’ha proposat una anàlisi que considera un marc encara més ampli, a través del concepte d’intensitat
de contaminació com a mesura de les emissions per unitat de cost de producte en els diferents sectors
de l’economia productiva [LEON70; CASL77].

b) Monòxid de carboni (CO). Gas tòxic produït per la combustió incompleta del carboni del combusti-
ble, bé pel defecte global o local d’aire o per interrupció tèrmica de la reacció (efecte paret, refreda-
ment brusc, etc.). Encara que s’opera amb excés d’aire, en els fums dels sistemes de combustió sempre
apareix una petita fracció de CO originat per dissociació a alta temperatura i que no té temps d’oxidar-
se en el transcurs de l’expansió o fuita.

Com a tècniques destinades a la disminució del CO, cal esmentar el tractament dels gasos mitjançant
catalitzadors.

c) Òxids de nitrogen (NO, NO2, N2O). Es representen genèricament per NOX. Últimament, l’òxid nitrós
(N2O) està rebent una atenció notable per la seva contribució a incrementar l’efecte hivernacle de l’at-
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mosfera terrestre; no obstant això, la font principal procedeix de l’ús dels adobs nitrogenats i de pro-
cessos industrials, més que de la combustió.

El monòxid de nitrogen (NO) es forma en major o menor grau en quasi tots els sistemes de combustió i
és un compost que una vegada a l’atmosfera s’oxida ràpidament a diòxid de nitrogen (NO 2). Encara
que els NOX en si mateixos i als nivells de concentració habituals en zones urbanes o industrials, no
assoleixin els llindars de toxicitat, sí que poden ser la causa de la generació de contaminants secunda-
ris (boira fotoquímica) en reaccionar en presència de llum amb els hidrocarburs. També se’ls atribueix
una part de la responsabilitat en la destrucció de l’ozó de les altes capes atmosfèriques.

Les reaccions que porten a la formació d’òxids de nitrogen, es fonamenten bàsicament en la reacció
entre radicals i oxigen O (procedents de la dissociació tèrmica de l’oxigen) i molècules de nitrogen N 2

de l’aire comburent (mecanisme de Zeldovich). El NO format per aquesta via és l’anomenat NO- tèr-
mic. En el cas que el combustible contingui N en la seva composició, aquest nitrogen combinat és sus-
ceptible de reaccionar amb l’oxigen a temperatures més baixes que en el cas anterior, a causa de la
debilitat de l’enllaç N-C vs. N*N; el NO que té aquesta procedència se l’anomena NO-del combusti-
ble.

Com més alta és la temperatura de flama, més concentració hi ha de NO als productes, i per a una
mateixa temperatura, un contingut de O més alt (excés d’aire) afavoreix l’augment de NO. Per tant, les
barreges moderadament pobres, que són les més convenients des del punt de vista energètic, són les
que tendeixen més a formar NO. També els combustibles amb un contingut més elevat en H (per
exemple, gas natural), generen més NO ja que tenen temperatures de flama més elevades.

Les tècniques de reducció de les emissions de NO que s’utilitzen són les següents: recirculació de
gasos cremats, basat en l’operació en barreja pobre però diluint amb gasos exempts d’O 2; reducció
catalítica no selectiva, mitjançant la injecció de compostos nitrogenats (NH3, urea, etc.) que generen
productes que actuen en competència en el mecanisme de gènesis del NO, o la reducció catalítica
selectiva utilitzada en sistemes cremador-llar però operant en llit catalític. També es mostra efectiva la
combustió empobrida amb injecció de vapor aigua. En el camp de l’automòbil de gasolina és quasi
universal l’ús de catalitzadors d’acció triple: reducció del NO, oxidació del CO i dels HC incremats.

d) Òxids de sofre (SO2, SO3). El SO2 és un gas irritant que es produeix en la combustió del sofre. En
presència de vanadi i oxigen s’oxida a SO 3. La seva gènesi es troba sobretot en la combustió de car-
bons (aproximadament 0,5 kg SO2 per cada 1.000 MJ) i en fuel-oils pesats. Per reduir-ne les emissions
es pot recórrer a tècniques de desulfuració prèvia dels combustibles, a tractament dels gasos de com-
bustió (rentat alcalí en scrubbers amb CaCO3/CaO) o bé en el cas del carbó segrestant el sofre durant el
procés de combustió mitjançant argiles, MgCO3, i/o metalls.

16.3 La contaminació atmosfèrica i la seva dispersió

Ja que en aquest capítol ens limitem a la contaminació atmosfèrica originada per la introducció en l’aire
de substàncies químiques, convé diferenciar els contaminants primaris i els contaminants secundaris. 

Els contaminants primaris són les substàncies que s’aboquen directament a l’atmosfera des de diver-
sos focus. Entre ells, els que es troben a l’atmosfera amb més freqüència són: aerosols de partícules
sòlides i líquides i gasos (H2S, SO2, NOx, CH4, COV, CO, CO2). En forma de partícules o gasosa,
també hi ha moltes altres substàncies com ara els metalls pesats (Pb, Cr, Cu, V, Ni, Cd, Hg, etc.),
substàncies minerals (amiant, etc.), compostos halogenats i els seus derivats (Cl2, HCl, HF, etc.), mer-
captans, PCBs, dioxines, furans, etc.
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Els contaminants secundaris són els que es produeixen com a conseqüència de reaccions químiques i
fotoquímiques entre els contaminants primaris, de manera que el seu abocament a l’atmosfera no és
directe.

Els efectes sobre la biosfera d’aquesta substància i de les que se’n deriven depenen sobretot de l’estat
de l’atmosfera, particularment de la seva dinàmica i dels fenòmens que hi tenen lloc. 

16.3.1 Factors meteorològics que influeixen en la dispersió atmosfèrica

a) El vent. En general els corrents de vents sobre la terra són induïts per variacions de pressió de gran
escala. La intensitat d’aquests sistemes de pressió i les seves posicions normals o trajectòries deter-
mina la distribució general dels vents en una àrea determinada. Dins d’aquesta estructura de gran
escala hi ha molts factors que influeixen en les particularitats del moviment de l’aire al llarg del seu
recorregut.

En quasi tots els casos de contaminació atmosfèrica té una gran importància el patró de vent, tant a
gran escala com a escala fina. El patró de vent se sol caracteritzar per la “rosa dels vents”, el vent pre-
dominant, la persistència, el cisallament, les circulacions locals i la turbulència [HANNA82].

La velocitat i la direcció del vent varien amb l’altura fins aproximadament els 500-600 m, a partir de la
qual el vent és aproximadament paral·lel a les línies de la mateixa pressió baromètrica amb una veloci-
tat que es deu essencialment al gradient de pressió horitzontal. Aquest vent s’anomena “vent de nivell
gradient”. La capa límit atmosfèrica s’estableix a prop del sol. La distribució de velocitats a la capa
atmosfèrica es veu afectada pels canvis de perfil topogràfic i per l’estabilitat tèrmica de l’atmosfera.

b) La radiació solar. L’equilibri de radiació global del sistema terra-atmosfera es basa en el balanç dels
components de radiació d’ona curta i d’ona llarga amb l’energia tèrmica de l’atmosfera. La radiació
incident que arriba a la superfície terrestre consta, a causa de la interferència de l’atmosfera, de tres
parts [SEIN86]: la radiació solar directa, que és la part que ha aconseguit passar a través de l’atmos-
fera; la radiació solar indirecta, causada per reflexió en les partícules atmosfèriques; i la radiació
emesa pels constituents de l’atmosfera escalfats per les radiacions procedents del Sol i de la Terra. Hi
ha fenòmens naturals que poden modificar aquest balanç. Per exemple, el gran núvol de fum que va
emetre el volcà Pinatubo el 1991 va provocar una baixada de la radiació rebuda durant els dos anys
posteriors de l’ordre de 4 W/m 2.

c) L’estabilitat. L’estabilitat de l’atmosfera és la seva tendència a resistir o bé a intensificar el movi-
ment vertical, o bé a suprimir o augmentar la turbulència que hi ha. El grau de turbulència en la baixa
atmosfera depèn bàsicament del gradient vertical de temperatura, encara que també influeixen la rugo-
sitat del terreny i les característiques del vent.

Per descriure l’estabilitat atmosfèrica s’han proposat diverses classificacions. Entre aquestes, la més
coneguda és la que va proposar Pasquill [PASQ61].

16.3.2 Dispersió de contaminants atmosfèrics i els seus mecanismes

Després de la seva emissió, els contaminants es transporten per l’aire, on, a més, pateixen diverses
transformacions i romanen un temps de residència variable d’acord amb la seva naturalesa. La quanti-
tat d’un contaminant continguda en un cert volum d’aire relativament llunyà d’una font d’emissió, 
s’anomena normalment concentració en immissió, encara que també es parla de vegades de nivell de
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qualitat de l’aire. Habitualment es mesura en mg/Nm 3, ppm o ppb (en volum). La primera unitat
emprada ens indica que la concentració en immissió és de mil a un milió de vegades inferior al de 
l’emissió, ja que es mesura normalment en mg/Nm 3 i, en alguns casos, en g/Nm3 (quan s’utilitzen 
carbons amb un contingut elevat de sofre, per exemple).

Entre l’emissió d’un contaminant i la seva mesura en emissió (o el fet que una persona el respiri o 
l’efecte que pot provocar en un material) hi ha una gran quantitat de fenòmens bastant complicats que
tenen lloc en la també complicada atmosfera. Aquests mecanismes són diversos:

a) Transport per advecció: és a dir, el desplaçament de la massa de contaminants a causa del vent.
b) Difusió: pot ser molecular, a causa del moviment caòtic de les molècules al si de l’aire i a la seva

concentració diferent en diferents punts, i turbulenta. La difusió turbulenta, diversos ordres de
magnitud més efectiva que la molecular, es deu a l’existència de remolins a l’aire provocats per les
irregularitats del terreny (turbulència d’origen mecànic) o per l’escalfament diferencial de les dife-
rents capes d’aire (turbulència d’origen tèrmic).

c) Reaccions químiques: hi ha nombroses reaccions químiques d’uns contaminants emesos directa-
ment (primaris) amb altres o amb els components naturals de l’atmosfera. Aquestes reaccions
donen lloc als contaminants secundaris.

d) Deposició seca: deguda a efectes gravitacionals sobre les partícules relativament grans (el seu pes
és superior a la força de fregament per la viscositat de l’aire); o a l’adsorció que pateixen per part
de les superfícies (la resta dels contaminants).

e) Deposició humida: tant les gotes de pluja com les gotes de núvols, i fins i tot les de rosada, poden
capturar i dissoldre els contaminants i eliminar-los definitivament de l’atmosfera en el cas que les
gotes arribin a la superfície.

De tots els mecanismes anteriors, els dos primers existeixen sempre en major o menor grau. S’ano-
mena dispersió de contaminants al conjunt de mecanismes que es produeixen a l’atmosfera en què
intervenen els contaminants i l’efecte dels quals és reduir la concentració en què han estat emesos.

Models de qualitat de l’aire

Quan es tracta d’estudiar l’eficàcia dels diversos mitjans de lluita contra la contaminació atmosfèrica,
és important conèixer les relacions que hi ha entre emissió, transport atmosfèric, transformació de con-
taminants i immissió. Una possibilitat per determinar les rutes de transport de contaminants passius (és
a dir, químicament inactius) és fer experiments amb traçadors, però per ser extensament vàlids s’han
de portar a terme en diferents condicions meteorològiques i requereixen molts mitjans.

Una altra possibilitat menys costosa és utilitzar models de dispersió de contaminants atmosfèrics o
models de qualitat de l’aire. Aquests models són uns instruments que permeten reproduir el comporta-
ment dels contaminants emesos a l’atmosfera, de manera que partint de dades sobre l’emissió i la
meteorologia, s’obtinguin valors d’immissió [ZANN90; TURN94].

D’una manera general, hi ha dos tipus de models de qualitat de l’aire: físics i matemàtics. Els models
físics intenten simular els processos atmosfèrics que afecten els contaminants per mitjà de representa-
cions a escala del problema real. Requereixen l’ús de maquetes de la zona d’estudi, túnels de vent,
cambres de fum, etc., i en general, de tota mena d’artefactes que permetran simular i mesurar “física-
ment” els fenòmens que intervenen en la dispersió de contaminants. Aquests models són especialment
útils per estudiar certs detalls o elements de comportament atmosfèric, però no serveixen per relacio-
nar les emissions amb la qualitat de l’aire d’una àrea urbana, per exemple, en la infinitat de condicions
d’emissió meteorològiques que es poden presentar. Per això es recorre als models matemàtics basats en
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la descripció matemàtica del transport i dels processos químics en l’atmosfera. D’acord amb les hipò-
tesis simplificadores introduïdes es tenen models que, per ordre de complexitat, es poden classificar en
estadístics i de caixa, analítics (entre ells els models de plomall gaussià) i numèrics. L’exactitud dels
resultats varia amb la complexitat de les hipòtesis efectuades, però també de la qualitat de les dades
bàsiques (emissió, meteorologia, topografia) que intervenen en el funcionament del sistema.

16.4 Efectes de la contaminació atmosfèrica

L’existència d’una certa quantitat (fins i tot petita) d’alguns contaminants a l’atmosfera pot tenir efec-
tes perjudicials, directes o indirectes, sobre les persones, la natura o els materials en general. En gene-
ral es pot afirmar que la contaminació atmosfèrica afecta la salut humana i la dels animals. Produeix
danys en la vegetació, afecta els sòls, deteriora materials, afecta el clima, redueix la visibilitat i la
radiació solar, augmenta el risc d’accidents i, en certa manera, disminueix la qualitat de vida. Encara
que alguns d’aquests efectes són específics i mesurables, molts altres són difícils de quantificar, com
és el cas de l’efecte sobre la salut i la qualitat de vida.

A continuació, es presenta un breu resum d’alguns dels efectes més importants de la contaminació
atmosfèrica que s’ha establert per als contaminants emesos directament o indirectament en els proces-
sos de combustió [SEIN86].

a) Efectes sobre les propietats atmosfèriques. Els contaminants atmosfèrics afecten les propietats de
l’atmosfera de la manera següent (vegeu el capítol 6):
a.1) Reducció de la visibilitat;
a.2) Formació de boires i precipitació;
a.3) Reducció de la radiació solar;
a.4) Pluja àcida;
a.5) Efecte hivernacle;
a.6) Destrucció de la capa d’ozó;

b) Efectes sobre els materials. Els contaminants atmosfèrics poden afectar els materials per embruti-
ment o per deteriorament químic. Els elevats nivells de partícules estan associats a l’embrutiment
de teixits i estructures, mentre que d’altra banda l’acidesa o basicitat dels contaminants, especial-
ment els que contenen sofre, corroeixen materials com la pintura, el material de construcció, els
contactes elèctrics i els materials tèxtils. L’ozó és particularment eficaç atacant el cautxú.

c) Efectes sobre la vegetació. Els contaminants que es consideren especialment fitotòxics són el SO2,
l’etè, l’ozó i el nitrat de peroxiacetil (PAN) (aquests dos últims són productes d’oxidació en la boira
fotoquímica). En general, els contaminants gasosos entren a la planta a través dels estomes en el
transcurs de la respiració. Una vegada a la fulla de la planta, els contaminants destrueixen la cloro-
fil·la i interrompen la fotosíntesi. Els danys poden anar des d’una disminució en la velocitat del
creixement fins a la mort de la planta. Els símptomes del dany causat es manifesten en les fulles, i
són particulars del contaminant responsable del mateix i del temps d’exposició.

d) Efectes sobre la salut humana. Són a la vegada els efectes més controvertits per la difícil quantifi-
cació i probablement els més importants. Cal distingir, en primer lloc, els efectes aguts i crònics.
Els efectes aguts es produeixen durant períodes curts de temps (de diverses hores a diversos dies)
en què s’arriba a determinats nivells elevats de concentració de contaminants atmosfèrics. Els efec-
tes crònics són, en canvi, els que pateix una població que sol respirar un aire contaminat. Per quan-
tificar aquests darrers, cal determinar els nivells de morbiditat (malaltia) i de mortalitat per deter-
minades dolències que són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica. El problema rau a separar els
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efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la salut, dels que ocasionen els hàbits personals (com
ara fumar o fer exercici), la dieta, les condicions de vida i els factors hereditaris.

Les dolències del sistema respiratori estan correlacionades generalment amb la contaminació atmosfè-
rica. El sistema respiratori reacciona de dues maneres davant la presència de contaminants: reacció
aguda, com la bronquitis irritativa, i la reacció crònica, com la bronquitis crònica i l’emfisema pulmo-
nar.

En el cas dels contaminants gasosos, la solubilitat en aigua controla la proporció que s’absorbeix en les
vies respiratòries superiors i quina proporció assoleixen els sacs d’aire als pulmons. Per exemple, el
SO2 és molt soluble i, per tant, s’absorbeix fàcilment en els conductes humits de la part superior del
sistema respiratori. Per altra banda, CO, NO2, i O3 són relativament insolubles a l’aigua i poden pene-
trar dins dels sacs pulmonars.

És important remarcar que més d’un contaminant pot induir al mateix efecte. Per exemple, el SO 2 i el
formaldehid produeixen irritació en les vies respiratòries superiors, i CO, NO2 interfereixen el trans-
port d’oxigen de l’hemoglobina. A més, acostumen a aparèixer junts diversos contaminants a la
vegada, amb la qual cosa els efectes observats s’han d’atribuir a l’acció combinada de més d’un conta-
minant. Així, per exemple, nivells alts de SO2 acostumen a associar-se amb concentracions elevades de
partícules. En presència de partícules, la resposta del sistema respiratori davant del SO2 és tres o quatre
vegades superior, probablement a causa de la capacitat que tenen les partícules de transportar el SO2

fins a la part més profunda dels pulmons.

La situació es complica pel fet que les partícules en suspensió (PS) no estan formades per un únic com-
post, sinó per una barreja de contaminants amb diferents propietats químiques i físiques, com la mida o
la superfície, la qual cosa té molta influència en la seva distribució i deposició en les vies respiratòries.
Les barreres de defensa de la part superior del sistema respiratori situats al cap, eviten que les PS amb
diàmetres superiors a 10-15 mm assoleixin els conductes respiratoris inferiors, i només les PS amb dià-
metres inferiors a 2-3 mm penetren en les parts més profundes dels pulmons. A més, molts dels ele-
ments tòxics associats a les PS acostumen a estar continguts en les partícules més petites.

Per conèixer més detalls sobre els efectes produïts individualment per contaminants concrets es reco-
mana consultar la bibliografia [SEIN86; PATR94].
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17 L’impacte ambiental de la indústria química, tèxtil i paperera

Joaquim Casal Fàbrega; Dept. d’Enginyeria Química
Martí Crespi Rosell; Dept. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera

Antonio L. Torres López; Dept. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera

17.1 Introducció

Els sectors químic, tèxtil i paperer són peces fonamentals de la societat industrialitzada. Per adonar-nos
de la seva importància només cal pensar en els productes que ofereixen: en el sector químic pintures,
plàstics, hidrocarburs (com la gasolina, el gasoil, el propà o el butà), medicaments (com els antibiòtics o
l’aspirina), detergents, fibres artificials, adobs, cautxú, etc. Els articles tèxtils es troben no tan sols a la
llar, sinó també en sectors tan bàsics com el de l’automòbil, el dels mobles, la construcció i els aïlla-
ments. Finalment, el paper és important com a medi per a emmagatzemar i difondre informació, i també
per la seva utilització en altres aplicacions, entre les quals destaquen l’envasament i l’embalatge.

17.1.1 Importància econòmica dels sectors

L’àmplia diversitat dels seus productes i el seu gran consum confereixen al sector químic una gran
importància econòmica. Per tenir-ne una idea es poden considerar, per exemple, les dades següents:
a) El 1995 la producció del sector químic a l’Estat espanyol fou de l’ordre de 6,4 bilions de pessetes.
b) A l’Estat espanyol, la indústria química comprèn 227.000 llocs de treball. Això vol dir que de cada

100 persones que treballen, 2 ho fan en aquest sector.
c) A Catalunya (on hi ha el 42% de la indústria química de l’Estat espanyol) la indústria química

comprèn el 10% del consum energètic total (és a dir, consumeix unes 900·103 TEP/any).

Pel que fa a la indústria tèxtil, a la UE es dóna treball a quasi 3 milions de persones. A l’Estat espanyol
el sector tèxtil i de la confecció té 274.000 treballadors, és a dir, el 10,7% de l’ocupació industrial total
del país. La producció anual bruta ha estat de 2,3 bilions de pessetes l’any 1997, amb un valor afegit de
964.000 milions, el 5,3% del valor afegit de la indústria espanyola. El consum d’articles tèxtils per
sectors és d’un 53% per vestir, 30% per a la llar i la decoració i 17% per a usos industrials.

La indústria tèxtil és un sector de fortes inversions: 70.000 milions de pessetes el 1997 en maquinària i
equipaments. La importació d’articles tèxtils a l’Estat espanyol és superior a l’exportació; el consum
de fibres tèxtils és de 13 kg per habitant i any, mentre que la mitjana a Europa occidental és de 18 kg.
Pel que fa a la seva distribució, Catalunya té el 65% de la indústria tèxtil espanyola; el País Valencià en
té el 20% i la resta es troba repartida a Madrid, Salamanca, País Basc, Cantàbria, La Rioja, Andalusia i
Extremadura.
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Finalment, la importància del paper i els productes paperers és actualment tan gran que el consum de
paper per càpita (EUA, 320 kg/hab·any; UE, 171; Estat espanyol, 130) [MATU97] és un dels paràme-
tres que s’utilitzen per establir el nivell econòmic d’una comunitat.

L’Estat espanyol ocupa la divuitena posició mundial pel que fa a la fabricació de pasta de paper
(1,46·106 t/any), la quinzena en fabricació de paper i cartró (3,8·106 t/any) i l’onzena com a consumi-
dora de paper i cartró (5,17·106 t/any). Catalunya és la primera comunitat en nombre d’empreses (49),
treballadors (5.600) i producció de paper i cartró (28,7%) de l’Estat espanyol [ASPA96].

Tanmateix, malgrat la importància de les indústries química, tèxtil i paperera i el valor dels seus 
productes, aquestes presenten unes característiques que poden originar una notable interacció amb
l’entorn. A tall d’exemple, la Taula 17.1 dóna informació sobre la producció de residus industrials a
Catalunya. En els apartats que segueixen s’analitzen els principals aspectes mediambientals d’aquestes
indústries.

Taula 17.1  Producció de residus industrials a Catalunya el 1996

Quantitat, t %

Refinament de petroli 8.862 0,22
Petroquímica i química orgànica de base 108.298 2,65
Química inorgànica de base 52.276 1,28
Fabricació de matèries primeres plàstiques 73.408 1,80
Fabricació d’adobs 775 0,02
Fabricació de plaguicides 706 0,02
Productes farmacèutics 121.788 2,98
Altres productes químics 119.610 2,93
Tèxtil i confecció 50.661 1,24
Acabats de tèxtils 19.158 0,47
Fabricació de pasta de paper 7.977 0,20
Fabricació de paper i cartró 123.914 3,03
Transformació de paper i cartró 103.589 2,53
Altres processos de fabricació 3.298.087 80,63
Total 4.089.109 100,00

Font: Memòria d’activitats de la Junta de Residus 
de la Generalitat de Catalunya (1997)

17.2 L’impacte ambiental de la indústria química

En relació amb els aspectes mediambientals, la indústria química presenta les característiques
següents:
a) Treballa en la generació de nous productes, sovint mitjançant reaccions químiques; això implica la

producció de residus o subproductes, a vegades de difícil tractament, deposició o eliminació.
b) Requereix el transport de productes que, per les seves propietats (inflamabilitat, toxicitat) sovint

són perillosos.
c) Té importants consums d’aigua i d’energia, no sempre prou racionals.
d) Genera efluents que són abocats a l’atmosfera o a l’aigua. També hi ha la possibilitat que contami-

nin el sòl.
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e) A més de la contaminació de tipus estacionari, pot donar lloc a emissions accidentals (explosions,
incendis, emissions de gasos tòxics).

Això ha conferit a la indústria química un potencial contaminant important, i ha calgut fer una forta
inversió per a corregir la situació. Concretament, el pla PITMA (Programa Industrial y Tecnológico en
Medio Ambiente) va preveure per a 1990-1994 una inversió de 30.000 milions de pessetes, el 39% de
les quals es va invertir en el sector químic.

L’acció sobre l’entorn, tot i tenir unes característiques generals comunes, pot variat amb el tipus d’indús-
tria. En tot cas, és evident que la gamma de productes contaminants que es poden produir en una indústria
química és extremament àmplia [BAHU97; DAVIS91; MAST91; NATH97] i depèn dels processos i
materials implicats en cada cas: matèria orgànica, metalls pesants, NOx, SO2, sals, hidrocarburs, subpro-
ductes de química fina, etc.; no és possible, per motius obvis, fer-ne una anàlisi detallada aquí.

Les conseqüències sobre el medi, lògicament, dependran també de les característiques de l’emissió, les
quals poden ser immediates, a mitjà termini o fins i tot a llarg termini. Per exemple, una fàbrica pot
abocar contínuament, durant anys, un metall o una sal a un llac, sense que s’observi pràcticament cap
efecte evident; això no obstant, si aquest contaminant s’acumula en el sistema tròfic, quan els seus
efectes es facin manifestos la recuperació del sistema, de gran inèrcia, serà lenta i difícil. En canvi, un
abocament puntual pot produir efectes immediats (per exemple, la mort de milers de peixos en un riu)
però alhora pot tenir una durada molt curta.

De manera esquemàtica, les possibles interaccions de la indústria química amb l’entorn es poden clas-
sificar en els apartats següents:
a) emissions a l’atmosfera;
b) abocaments a l’aigua (rius, llacs, mar, aqüífers...);
c) contaminació del sòl;
d) accidents amb pèrdua de contenció de materials perillosos o contaminants;
e) generació de residus;
f) transport de materials perillosos;

Una planta química emet gasos o aerosols a l’atmosfera. Fins i tot en cas que les emissions meteorolò-
giques en permetin una bona dispersió, aquesta emissió constitueix una alteració negativa de l’entorn,
i cal, doncs, que es redueixi fins a nivells tolerables. La mateixa consideració es pot fer per a les emis-
sions líquides, que d’una manera o altra acabaran contaminant els aqüífers, els rius, un llac o el mar. A
més, cal tenir també en compte la possible contaminació del sòl originada per l’emmagatzematge de
sòlids en condicions no adequades, pel vessament de líquids, etc.

Els productes així abocats penetren al sòl —a vegades amb l’ajut de l’aigua de pluja— i s’hi dispersen;
això implica també la contaminació dels aqüífers. Atesa la baixa velocitat a la qual aquestes flueixen,
les característiques del medi porós en què es troben i la capacitat de filtració d’aquest, la dispersió de
contaminants dins el sòl acostuma a ser lenta. Tot i que els seus efectes triguen a constatar-se, quan ho
fan —contaminació de l’aigua de pous, per exemple— la zona contaminada sol ser extensa.

D’altra banda, la manipulació, el transport o l’emmagatzematge de determinats materials pot compor-
tar un cert risc d’accident, que en última instància es tradueix en la possibilitat de la pèrdua de conten-
ció i en l’abocament a l’entorn.

Enfront d’aquestes possibles agressions al medi ambient, la indústria química pot aplicar una sèrie de
mesures amb dos objectius diferents:
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a) Tractar l’emissió, de manera que la concentració de contaminant sigui prou baixa perquè el medi
pugui assimilar-la, o controlar adientment un residu. Exemples: depuració d’un gas mitjançant
ciclons, filtres o separadors electrostàtics per eliminar-ne partícules; depuració d’un gas mitjançant
columnes d’absorció per extreure’n algun component gasós; depuració d’una aigua residual per eli-
minar-ne la matèria orgànica o altres productes dissolts o en suspensió; deposició correcta d’un
residu en un abocador controlat o mitjançant un reciclatge adient, etc.

b) Eliminar l’emissió o reduir-la al màxim mitjançant un canvi en el procés (per exemple, mitjançant
una racionalització del consum d’aigua o el reciclatge d’un determinat subproducte) o un canvi de
procés (substituir una reacció química que origina un subproducte molt contaminant per una altra
que no l’origina). En aquest sentit, en el futur es farà un esforç per anar cap aquí mitjançant la
introducció de les denominades tecnologies netes, més que no pas per desenvolupar noves tècni-
ques de depuració.

Un aspecte puntual però important i sovint no considerat, pel que fa a la interacció de la indústria quí-
mica amb l’entorn, és el consum d’aigua, generalment molt elevat. Això pot produir una sobreexplota-
ció dels aqüífers, amb una disminució del seu nivell i, eventualment, una salinització, com ara els
casos del delta del Llobregat o del Tarragonès.

No és possible en un capítol com aquest tractar amb detall la diversa casuística existent. Sembla inte-
ressant, però, analitzar un cas a tall d’exemple. Per a això s’ha triat una indústria del sector de la quí-
mica fina, caracteritzat pel fet de treballar amb petits volums de reacció però amb una gran varietat de
primeres matèries i de reaccions, és a dir, amb una gran complexitat.

La Fig. 17.1 és un esquema del sistema de gestió dels residus en una planta multipropòsit amb 170 m3

de reactor instal·lats [TABE93]. Durant la síntesi de diferents productes, la reacció té lloc en medi
aquós o orgànic. Una vegada obtingut el producte farmacèutic, cal separar i recuperar, fins on sigui
possible, els diferents productes i les primeres matèries.

El tractament dels residus líquids porta immediatament a dues línies d’operació: tractament de dissol-
vents orgànics i tractament de residus aquosos. Tots els dissolvents són separats utilitzant operacions
de sedimentació, esgotament i condensació. El problema més gran el crea el residu final, que requereix
incineració o tractament per empreses especialitzades. 

Els residus aquosos (que comprenen no sols l’aigua de producció, sinó també la de neteja, del tracta-
ment de gasos, de les bombes de buit, etc.) en constitueixen el component principal. En el cas aquí
analitzat, la solució triada fou la instal·lació d’una planta de tractament biològic. Aquesta tècnica, molt
delicada, requereix per a alguns corrents un tractament previ de precipitació, filtració, oxidació-reduc-
ció o destil·lació, per eliminar-ne l’acidesa o la toxicitat: els microorganismes són extremament sensi-
bles a determinades substàncies i cal mantenir-los en condicions ideals.

Totes les emissions dels diversos processos són controlades per sistemes de condensació o absorció de
gasos, que aboquen a una de les dues línies de residus líquids. D’altra banda es produeixen a vegades
residus sòlids en el procés o en alguns pretractaments d’efluents. En aquests casos, l’acció és definida
estrictament per la legislació, i sol consistir en la classificació, inertització i solidificació.

Per millorar un sistema de gestió de residus com el representat a la Fig.17.1, les principals línies d’ac-
ció són les següents: 
a) Minimitzar la diversitat i quantitat de dissolvents. 
b) Disposar de les instal·lacions adients per recuperar els dissolvents.
c) Conèixer les característiques (solubilitat, inflamabilitat, toxicitat, incompatibilitat) de cada matèria

primera.
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d) Optimitzar els processos de síntesi per minimitzar els residus i reciclar al màxim les primeres matè-
ries. 

e) Integrar tots els pretractaments de residus en els processos de producció.

Evidentment, aquestes accions requereixen construir una sèrie d’instal·lacions sense les quals no es pot
concebre una planta química moderna.

Figura 17.1 Esquema de la gestió de residus en una indústria del sector de la química fina

17.3 L’impacte ambiental del sector tèxtil

El sector tèxtil té a l’Estat espanyol més de 4.000 empreses distribuïdes en els subsectors de la confec-
ció, filatura, teixiduria, gènere de punt i ennobliment tèxtil (tintura, estampació i acabat). El subsector
de l’ennobliment tèxtil, denominat també ram de l’aigua , és l’únic que té una incidència notable sobre
el medi ambient; aquesta incidència es deu bàsicament a l’abocament d’aigües residuals, mentre que la
contaminació atmosfèrica i l’acústica són poc importants. La generació de residus prové de deixalles
de fibres i teixits, envasos de productes, que són essencialment reciclats, i fangs de depuradores d’ai-
gües residuals.

Per tenyir i acabar 1 kg de matèria tèxtil es consumeixen 40-200 l d’aigua —segons el tipus de fibra, el
gènere i els processos realitzats [CRESP94]. El consum d’aigua per les indústries tèxtils del ram de
l’aigua representa el 3,5% del consum de tota la indústria espanyola. 

La reducció de la contaminació per abocaments líquids s’aconsegueix mitjançant tres accions
[CRESP94]: prevenció, mesures en la planta i depuració d’efluents.
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17.3.1 Prevenció

La prevenció es fonamenta en la selecció dels productes químics en funció de la seva utilitat i el seu
menor impacte ambiental. Per això s’utilitzen els fulls de seguretat de cada producte o les bases de
dades (ETAD, ECO-database, CENTEXBEL, TNO-database). Cal dir que els principals fabricants de
reactius i colorants per a la indústria tèxtil han exclòs voluntàriament de les seves vendes els productes
més contaminants.

17.3.2 Mesures en la planta

Pel que fa a les mesures en la planta, l’optimització dels processos té una gran influència en l’estalvi
d’aigua, energia i productes químics. En molts casos es poden obtenir reduccions de consum d’aigua i
càrrega contaminants del 30-50%. Algunes de les mesures que han demostrat la seva eficàcia són:
a) reducció de productes auxiliars (retardadors, transportadors de tintura, sals);
b) recuperació de productes d’encolatge (alcohol de polivinil, poliacrilats, etc.);
c) recuperació de colorants (indi);
d) blanqueig amb peròxids en substitució del clor;
e) reducció de les relacions de bany en les tintures;
f) utilització de CO2 i àcid fòrmic per neutralitzar.

17.3.3 Tractament de l’aigua residual

Els efluents líquids finalment produïts s’han de tractar en una estació depuradora d’aigües residuals
pròpia o municipal. Els efluents de la indústria tèxtil del ram de l’aigua es caracteritzen [CRESP94;
COOP78; JONES73; CRESP85; CRESP80] per la gran variabilitat de cabal i càrrega contaminant, pel
fet que la major part dels seus contaminants són solubles i donen color, perquè la seva càrrega mitjana
de matèria orgànica (DQO) és aproximadament el doble que la d’un efluent urbà i, finalment, perquè
són deficitàries en nutrients i presenten una toxicitat baixa. 

Els processos de depuració més utilitzats per als efluents tèxtils són:
a) procés biològic de fangs activats;
b) procés biològic de fangs activats amb addició de carbó actiu;
c) coagulació– floculació;
d) combinació de fangs activats i procés de coagulació;
e) combinació de coagulació i filtre percolador;
f) depuració conjunta amb aigües residuals urbanes.

A la Taula 17.2 s’indica el rendiment que es pot assolir en depurar les aigües residuals tèxtils amb els
processos indicats. En el cas particular del rentat de llana de tisora, atesa la seva alta càrrega contami-
nant [CRESP95], existeixen a Europa cinc depuradores d’evaporació i condensació, una d’elles a
Catalunya.

Els límits d’abocament són cada vegada més estrictes, especialment a Catalunya. Això estimula l’apli-
cació de mesures de reutilització i reciclatge [CRESP95; CRESP86; CRESP88; CRESP89] . Per reduir
el consum d’aigua, disminuir la càrrega contaminant, recuperar productes i/o permetre el reciclatge o
la reutilització d’aigua, hi ha algunes mesures que requereixen poca inversió. Les més importants són
aquestes: instal·lació de vàlvules automàtiques per reduir el consum; formació del personal, aplicació
de bones pràctiques ambientals, canvis en els processos productius, substitució i/o eliminació de pro-
ductes químics, i utilització de sistemes experts.
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Taula 17. 2 Rendiments en la depuració d’aigües residuals tèxtils

Procés de depuració Eliminació,%
DQO DBO5 MES Color Cost

Fangs activats 80-92 85-98 50-90 20-70 xx
Fangs activats + carbó actiu 80-93 85-98 50-90 70-98 xxx
Coagulació 50-80 50-80 >95 >95 xxx
Fangs activats + coagulació 85-95 85-99 >90 >90 xxxx
Coagulació + filtre percolador 85-95 85-99 >95 >98 xxx
Depuració amb aigües urbanes 85-92 85-99 >90 >90 x
Evaporació-condensació 99 99 >98 >98 xxxxx

Llegenda: x: mínim cost econòmic relatiu; xxxxx: màxim cost econòmic relatiu

Altres mesures que requereixen inversions més importants (però que sovint s’amortitzen en 1-3 anys)
són les següents: processos de depuració d’alt rendiment (reciclatge de l’aigua); tècniques de mem-
brana (recuperació de colorants, encolants, reciclatge de l’aigua); evaporadors de múltiple efecte (reci-
clatge de l’aigua); concentració-flotació (reciclatge de sosa càustica en el merceritzatge); oxidació quí-
mica i electroquímica (reciclatge de l’aigua).

En un futur immediat es preveu que s’utilitzin estacions depuradores d’aigües residuals més eficients
que permetin reutilitzar part de l’aigua, com també que s’incrementi la utilització de processos de
membrana per recuperar productes i aigua. Atesa la complexitat dels efluents tèxtils i el constant aug-
ment del cànon de sanejament, les indústries tèxtils mitjanes i grans necessitaran els serveis de tècnics
especialistes en temes ambientals, sobretot pel que fa als abocaments líquids.

17.4 L’impacte ambiental de la indústria paperera

Aquest sector té com a característica més significativa el fet de ser una indústria pesant (volum i com-
plexitat), intensiva en capital i en energia i gran consumidora d’aigua. Això és més acusat en la fabrica-
ció de pastes (obtenció de les fibres a partir d’un vegetal) que en la de paper. D’altra banda, la gran
necessitat d’energia calorífica permet la implantació de la cogeneració la qual, en moltes empreses, pot
fer-les autosuficients i fins i tot excedentàries en energia elèctrica [COLOM85; VALD97; SMOOK90].

Cal destacar també que la matèria primera emprada és renovable a la natura i que la demanda possible 
—extracció de plantacions o boscos amb gestió de regeneració— està per sota de l’equilibri perquè pugui
tenir un desenvolupament sostenible. Tanmateix, el paper es recicla en major proporció que qualsevol
altra matèria primera industrial; a l’Estat espanyol la taxa d’utilització (relació entre el paperot consumit
com a matèria primera i el paper i cartró fabricat) és del 73%, una de les més altes del món [MATU97].

És difícil atribuir a la indústria paperera, com a altres activitats industrials, unes dades concretes sobre la
seva incidència ambiental en estar aquestes estretament lligades al tipus de matèria primera, al tipus de pro-
cés, al seu grau d’eficàcia/obsolescència, etc. Les dades esmentades a continuació són, doncs, orientatives.

17.4.1 Les pastes de paper

Les pastes es poden dividir en dos grups: mecàniques i químiques. Les primeres tenen uns rendiments
respecte a la fusta de gairebé el 100%, elevats consums d’electricitat (1.400-2.500 kWh/t segons el
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procés) i generació d’efluents —abans del tractament— de l’ordre de 20 m 3/t, amb sòlids en suspensió
de l’ordre de 7 kg/t i DQO de l’ordre de 55 kg/t. Aquestes pastes són utilitzades sobretot en la fabrica-
ció de paper tipus premsa, a la qual sol estar integrada l’obtenció de la pasta [GULL93; JACK85].

Les pastes químiques es poden obtenir per diferents processos, però el dominant és el kraft o el sulfat,
i hi ha poques possibilitats que disminueixi la seva importància. El seu color original és marró —s’uti-
litza per fabricar paper d’embalatge— i les pastes han de ser sotmeses a operacions de blanqueig si es
vol fabricar paper blanc. En l’obtenció de pasta química es dissol una part dels components de la fusta;
això implica, d’una banda, un rendiment respecte a la fusta inferior al 50% i, de l’altra, la recuperació
energètica de la biomassa dissolta, la qual cosa permet que la fàbrica sigui autosuficient (excedent
elèctric de 300 kWh/t). Els valors dels efluents —abans tractament— en una fàbrica ben gestionada
són de l’ordre de 35 m 3/t, sòlids en suspensió de l’ordre de 7 kg/t i DQO d’aproximadament 50 kg/t,
amb una producció de llots (fibrosos i de la depuració biològica) de 14 kg/t. Aquests valors poden arri-
bar a ser superiors [TORR89; SPRI93].

El blanqueig de les pastes químiques

Tradicionalment, l’eliminació de la lignina residual que produïa el color es feia amb clor i els seus
derivats. Aquesta operació de blanqueig originava diverses seqüències oxidants intercalades amb
extraccions alcalines. Els efluents del blanqueig arribaven a ser fins al 35% del total de la fàbrica; el
seu contingut en derivats organoclorats d’una banda impedia la seva recirculació cap a la planta de
recuperació de productes químics i, de l’altra, implicava una forta incidència ambiental: entre altres, es
podien trobar valors d’AOX superiors a 5 kg/t. La progressiva substitució del clor ha fet que dismi-
nueixi la incidència ambiental, de manera que les pastes ECF (lliures de clor elemental) poden donar
efluents amb valors d’AOX d’1 kg/t, que poden ser disminuïts en les TCF (lliures totalment de clor) la
qual cosa permetria, alhora, la seva recirculació. Evidentment, també es disminuirà l’impacte si es
redueix lleugerament la blancor de les pastes.

Pasta secundària

Com s’ha dit anteriorment, una gran part del paper es produeix a partir de fibres reciclades. Una alter-
nativa a la pasta blanquejada verge és la producció de pasta destintada a partir de paper imprès. El ren-
diment del procés és variable (tipus de primera matèria, contingut d’impureses, etc.), sobretot tenint en
compte que el destintatge sol estar integrat en la fabricació del paper, cosa que pot comportar, per
exemple en la fabricació del paper tissú, retencions baixes en la fabricació del full —la qual cosa ori-
gina quantitats elevades de llots [TORR91]. En aquest cas es poden obtenir consums entre 300 i 550
kWh/t, efluents —abans del tractament— de 15-30 m 3/t amb sòlids en suspensió de 85-250 kg/t i
DQO de 30 kg/t i una producció de llots (fibrosos i de la depuració biològica) entre 92 i 260 kg/t
[GULL93].

17.4.2 La fabricació de paper

Pel que fa a la fabricació del paper, cal analitzar cada cas per separat (tipus de primera matèria i de pro-
ducte final), però de manera general es pot indicar [SMOOK90; TORR89; MITJA93] el següent:
a) Les necessitats energètiques són majors en cas que s’utilitzin pastes verges —necessitat de refina-

ment.
b) Els abocaments seran més importants com millor sigui l’aspecte del producte final —des de 35

m3/t per a papers blancs de qualitat fins a l’abocament nul en el cas d’alguns papers d’embalatge.

226 Medi ambient i tecnologia

Medi ambient(17)  13/12/98 15:56  P�gina 226

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



c) Per a un producte donat els valors dels sòlids en suspensió, de la DQO i de producció de llots seran
més alts quan s’utilitzi paperot.

17.4.3 Tendències de millora ambiental

Entre les tendències tecnològiques que possibiliten una menor incidència ambiental es poden esmentar
les següents:
a) Producció de pastes crues més deslignificades (cocció prolongada o deslignificació posterior amb

oxigen) que permetin un blanqueig TCF malgrat que es produeixi una pèrdua en el rendiment
[GARC96].

b) Tancament de circuits incorporant processos d’eliminació de minerals i clorurs dels filtrats de blan-
queig [DIGON97].

c) Millora de l’efectivitat dels agents de blanqueig mitjançant la incorporació de biotecnologies
[TORR97].

d) Millores que permetin una major concentració dels lleixius negres en la recuperació de productes
químics i que originin excedents elèctrics de fins a 800 kWh/t.

e) Millora de l’eficàcia dels processos de fabricació de paper mitjançant la incorporació de biotecno-
logies [TORR97].

f) El tancament progressiu dels circuits de fabricació de paper que tendeixin cap a un abocament
mínim.

g) Aquestes línies generals d’evolució del sector en els propers anys es desenvoluparan en el marc de
la Directiva de prevenció i control integrat de contaminació, obligatòria per a totes les fàbriques de
pasta i per a les de paper i cartró de producció superior a 20 t/dia [GIL97].

17.5 Impacte ambiental accidental

Un aspecte important de determinades instal·lacions industrials és el de l’impacte ambiental originat
no per les emissions regulars o estacionàries, sinó per les emissions accidentals. Aquest és un risc que
apareix en les indústries que manipulen o emmagatzemen quantitats importants de productes perillo-
sos —tòxics o inflamables— o bé en el transport d’aquests materials [CASAL96; CCPS89].

Els accidents de gran magnitud que poden tenir lloc en aquests circumstàncies estan gairebé sempre
associats a la pèrdua de la contenció d’un producte, generalment un fluid. L’evolució de l’accident
dependrà de l’estat i les característiques del producte involucrat. La Fig. 17.2 és un esquema simplifi-
cat de les diverses possibilitats.

Si la fuita és d’un líquid, es formarà una bassa i podrà haver-hi filtracions i contaminació del sòl i dels
aqüífers. Simultàniament, hi haurà evaporació. Si el producte és combustible, es pot incendiar la bassa
o es pot formar un núvol inflamable que, si troba un punt d’ignició, pot provocar una explosió; aquesta
originarà una ona de sobrepressió que pot causar la destrucció d’altres instal·lacions, originant noves
fuites (efecte dòmino). Si el producte és tòxic, el núvol format pot simplement dispersar-se per l’at-
mosfera —si és menys pesant que l’aire o si les condicions atmosfèriques són favorables— o bé es pot
desplaçar arran de terra, amb el perill consegüent per a la població. 

Si la fuita és una barreja de líquid i vapor, com sol passar en el cas de la despressurització de líquids
calents, és molt probable que es formi un núvol, amb les mateixes conseqüències que en el cas anterior.

Si la fuita és d’un gas o un vapor, la situació dependrà de la velocitat de sortida. Si aquesta és inferior a
uns 20 m/s també es pot formar un núvol o, si és un gas combustible, pot cremar. Aquest fet donaria
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lloc a un doll de gas. Si la velocitat és superior a aquest valor, la turbulència originada impediria la 
formació del núvol i el producte es dispersaria per l’atmosfera o, si fos combustible, novament podria
formar un doll de foc.

També és interessant esmentar les explosions d’atmosferes de pols (sòlids particulats en suspensió en
l’aire). La gran superfície específica de les partícules fa que aquestes puguin cremar a gran velocitat,
originant autèntiques explosions (deflagracions) de gran poder destructor. Això sol passar, però, a l’in-
terior de les instal·lacions i no a l’exterior.

Finalment, és possible que la fuita sigui originada directament per una explosió. En el cas d’un reci-
pient tancat que conté un líquid que, si es va escalfant, l’augment de la pressió pot provocar que
exploti. En determinades condicions serà del tipus denominat BLEVE (explosió del vapor en expansió
originat per un líquid en ebullició). Si el producte és inflamable, és probable que immediatament des-
prés de l’explosió s’origini una bola de foc.

No cal dir que diversos d’aquests efectes poden coincidir en un mateix accident; per exemple, un
incendi por donar lloc a una explosió i al despreniment de fums tòxics. En conjunt, l’impacte ambien-
tal originat pels accidents, tot i que sigui esporàdic, presenta unes característiques que en relació amb
les seves conseqüències potencials fan que no pugui ser menystingut.
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Figura 17.2 Esquema simplificat dels diversos accidents que poden ocórrer en una indústria
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18 Mineria i medi ambient

Jesús Carrera Ramírez; Dept. d’Enginyeria del Terreny i Cartogràfica
Josep Font Soldevila; Dept. d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals
Josep Mata Perelló; Dept. d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals

18.1 Introducció

La nit del 24 al 25 d’abril de 1998 es va trencar la presa de la bassa de llots de les mines d’Aznalcóllar.
Això va provocar el vessament de prop de 5.000.000 de metres cúbics de llots, constituïts per sulfurs
de ferro i tota mena de metalls pesants. Només la ràpida actuació dels responsables del Parc Natural de
Doñana va impedir que els llots i l’aigua que s’escolaven entressin al Parc. El juny de 1998, uns
2.000.000 de metres cúbics (els inicials menys l’escolament, la infiltració i l’evaporació) restaven
escampats sobre un àrea d’unes 2.000 ha. Tot i que la majoria havien estat retirats a l’octubre de 1998 i
que les condicions hidrològiques afavoreixen que la contaminació es mantingui força confinada, és
probable que l’acidesa i els metalls pesants siguin una font de preocupació a la zona durant molts anys.

Aquest accident ha obert a Espanya un debat que ja fa anys que dura als Estats Units i al Canadà: és
possible una mineria, i específicament una mineria metàl·lica, respectuosa amb el medi ambient? És
una ironia que el problema sorgís en un moment en què les empreses mineres feien esforços per tal de
millorar les condicions ambientals i la seva pròpia imatge.

La mineria és una activitat tan antiga com la cultura humana i l’ha condicionada de manera important.
La denominació dels períodes inicials de la cultura humana, precisament, estan presos dels productes
de la mineria (edat de Pedra, Bronze, Ferro). La Revolució Industrial va ser possible gràcies als desen-
volupaments en tecnologia minera (la pólvora, el bombeig d’aigua, la introducció d’aire comprimit,
etc.). L’or va ser una de les motivacions de Cortés i Pizarro i va afavorir la colonització de l’Oest ame-
ricà. L’adquisició de reserves d’oli, carbó i ferro va dictar la política colonial de molts països i, fins i
tot, les estratègies d’algunes guerres. És sabut que els problemes de l’Orient Mitjà estan condicionats
pel petroli. La importància històrica de la mineria es fa palesa quan s’avaluen alguns indicadors econò-
mics (Taula 18.1). La reutilització ha reduït el consum de primeres matèries i, consegüentment, el seu
preu i el nombre d’explotacions mineres rendibles. Tot i això, la mineria és encara una activitat de gran
importància econòmica.

Des del punt de vista ambiental, la mineria ha estat víctima d’aquests dos factors: antiguitat i importàn-
cia. L’antiguitat i la tradició han donat lloc a un cert conservadorisme (“això sempre s’ha fet així i no
ha passat res”). La importància socioeconòmica i estratègica ha afavorit el manteniment d’explota-
cions al límit de la rendibilitat. En aquestes condicions és difícil pensar en inversions per reduir l’im-
pacte ambiental. A més, com en gairebé tots els camps de l’enginyeria, els costos de restauració només
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són viables quan la restauració s’ha plantejat des d’un bon començament. En síntesi, la indústria
minera s’ha trobat sovint presonera de pràctiques ambientalment obsoletes, la qual cosa pot explicar en
part el relatiu endarreriment amb què ha pres consciència ambiental.

En aquest capítol es fa una breu síntesi dels mètodes d’explotació minera i un repàs dels seus impactes
més aparents (subsidència i impactes sobre les aigües i el paisatge).

18.2 Activitats extractives

Els tipus d’activitats extractives són tan diverses com els tipus de jaciments que existeixen (Fig. 18.1).
En general, es pot dir que, si les subsidències no són molt importants, les mines subterrànies tenen un
impacte menor que les superficials, perquè ocupen un menor espai superficial (Taula 18.2).

No totes les explotacions superficials tenen el mateix impacte. No serà el mateix si els materials
extrets són pedres ornamentals o minerals metàl·lics. En aquest darrer cas, a causa d’una elevada rela-
ció estèril-mineral, d’un procés més complex de concentració i d’una bassa d’estèrils amb uns lixi-
viats normalment contaminants, l’ocupació del terreny serà més important i les mesures de correcció
també seran més difícils que les originades pel front i terrera d’una explotació àrids o roques orna-
mentals.

La majoria de les activitats extractives porten associades terreres o escombreres. En general, les mines
produeixen grans quantitats de materials de rebuig, amb el corresponent problema d’emmagatzematge
en condicions adequades d’estabilitat, innocuïtat, seguretat i integració en el medi. Aquest materials de
rebuig provenen de la cobertora (capes geològiques que cobreixen el dipòsit mineral), de les feines de
preparació i també del residu de les plantes de tractament i concentració. 

Les preses de residus, a diferència de les escombreres, emmagatzemen estèrils sòlids i lixiviats líquids
que provenen de les plantes de concentració, i si aquests són tòxics han de ser projectades per retenir
aigua i limitar-hi les fuites
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Taula  18.1 Consum per càpita  dels principals minerals i roques (EUA, 1986)

Mineral kg

Roca 3380
Sorres i graves 2690

Ciment 300
Argiles 150

Sals 140
Fosfats 100

Altres minerals no metàl·lics 400
Ferro i hacer 350

Alumini 21
Coure 8
Plom 4
Zenc 4

Manganès 3
Altres metalls 7

Medi ambient(18)  13/12/98 16:03  P�gina 232

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



Taula 18.2 Activitats mineres i l’impacte que causen (0, 1 i 2, segons la importància) 

Alçada del front 
d’explotació Aire Aigua Terreny

Mines subterrànies 1 0 1 1 
<10 m Drenatge alterat Augment de transport

Graveres 1 1 2 2
< 20 m Pols Fins de rentat Amuntegaments

Pedreres 1 2 1 2
< 100 m Vibracions Escolament alterat Visuals

Explotacions 2 2 1 2
en terrasses < 100 m Pols Escolament alterat Visuals

“Cortas” de carbó 2 2 1 2
<200 m Pols i vibracions Escolament alterat Forats importants

“Cortas” metàl·liques 2 2 2 2
< 500 m Pols i vibracions Contaminacions Forats importants

Terreres 2 0 1 2
< 200 m Rentatge de residus Apilaments importants

Preses de residus 2 0 2 2
< 50 m Quantitat de Sòls contaminats

contaminants

18.3 Impactes de la mineria: minimització i correcció

En tota activitat minera s’altera l’estat inicial del terreny i cal, primer, preveure-hi i, després, aplicar-hi
un programa de restauració. L’objectiu d’aquest programa de restauració és definir les actuacions
necessàries per recuperar, en la mesura que sigui possible, l’estat inicial del terreny. A la Taula 18.3
s’indiquen els efectes que pot produir l’activitat sobre el medi. A la resta de la secció s’analitzen amb
una mica més de detall els impactes sobre les aigües, el paisatge i en la subsidència.

18.3.1 Les aigües superficials

Els impactes més immediats i aparents de les activitats mineres sobre les aigües són de naturalesa
física. Les operacions d’extracció trenquen la superfície del terreny i n’eliminen la cobertura vegetal.
Això produeix un augment de l’escolament superficial i una reducció del temps de concentració, tot
afavorint la generació d’avingudes. Aquest problema no és gaire greu, tret de conques petites, on pot
augmentar el risc d’avingudes ràpides. El que és pitjor és l’augment de l’erosió del sòl, que pot ocasio-
nar un augment de la terbolesa aigües avall. Aquesta mena d’impactes es poden corregir mitjançant
embassaments que tenen un doble efecte, la regulació i la sedimentació de dipòsits.

Molt més greus i difícils de corregir són els impactes de tipus químic. La seva naturalesa depèn de
molts factors, per la qual cosa és difícil donar pautes generals. Els problemes més freqüents són els
associats a sulfurs (extraccions de tota mena de metalls i carbó amb un alt contingut de sofre) i a l’aug-
ment de la salinitat. L’oxidació de la pirita (FeS 2) dóna àcid sulfúric (H2SO4) i ferro (que precipita
com Fe(OH)3). Això implica un augment de l’acidesa i de la concentració de metalls que van associats
amb la pirita (el més normal és un augment de la concentració d’arsènic, cadmi i zinc, tots tòxics).
Com que algunes d’aquestes reaccions triguen un cert temps, els efectes es poden materialitzar força
lluny de la mina. Aquests efectes comprenen des del purament estètic (les aigües es tornen tèrboles, de
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Fig. 18.1 Tipus de mineria en superfície
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Taula 18.3 Recomanacions tècniques per a la restauració i el condicionament dels espais afectats per
activitats extractives [DPTOP87] 

Efecte Criteri d’avaluació Límits tolerables Possibilitat de control

Mètodes de quantificació generalitzats,
s'han d'adequar a cada cas concret.
Estudi de visuals.

Estimació dels nivells de contaminació
que podrien emetre i ésser percebuts a
determinats indrets.

Avaluació en funció de l'ús posterior
del terreny.
Determinació de la potencialitat i ido-
neïtat pels diversos usos (nivell de pro-
ductivitat per l’ús agrícola).

Per comparació entre nivells de soroll
existents abans d'iniciar l’activitat i els
que potencialment aquesta podria apor-
tar.

Estudi dels efectes de les explosions
per barrinades.
Estudis d’estabilitat de talussos. 
Característiques requerides al terreny
en funció dels nous usos previstos.

Pel canvi amb respecte de la morfolo-
gia inicial. Per les cicatrius obertes. Per
la persistència de l’impacte en el
temps.  Per relació amb l'activitat que
es planifiqui.

Sobre la hidrologia subterrània:
Contaminació d'aqüífers. 
Modificació de nivells freàtics i pie-
zomètics. 
Recàrrega d'aqüífers.
Sobre la hidrologia superficial: 
Qualitats de les aigües en funció de l’ús
al que es destinin.

En funció de l’indret i de la qualifica-
ció que aquest tingui. Segons el tipus
de restauració i de la revegetació pro-
jectada.

En funció de les característiques pel
conreu (per retornar l’ús agrícola).

Pel canvi dels paràmetres suposats en
el projecte inicial de la xarxa viària.
Per l’efecte directe sobre qualsevol
tipus de xarxa.

En funció del tipus d’efecte i de les
seves conseqüències.

Subjectius.
Per raons paisatgístiques.

Legislació vigent.

En funció de l'ús posterior.
Molt exigent per l'ús agrícola.

Nivells globals de soroll ni perjudicials
ni molestos per a les persones de nuclis
habitats pròxims.
Increments relatius als anteriorment
existents, petits (Regulació de l’ús
industrial).

No perjudicar ni les construccions ni
les infraestructures. Evitar lliscaments
en massa. Característiques geomecàni-
ques del terreny adequades per als pos-
teriors usos.

El pendent, per exemple, funció de l’ús
al que es destini l’indret. 
Adequació paisatgística.

Evitar el dany a comunitats.
No alterar la qualitat de les aigües, per
sota del nivell en què es capten. 
Adequació segons l’ús.
Adequació a la Legislació vigent.

En funció de l’ús posterior.

En funció del conreu.

Seguiment del funcionament correcte.

Nova localització.
Conservació de la vegetació de les
rodalies.
Pantalles visuals.
Reconstrucció topogràfica.
Suavitzar les línies.
Revegetació i reforestació.

Referit a la pols:
Adequació i manteniment dels camins.
Revegetació ràpida.
Pantalles absorbents.
Utilització de cintes transportadores.
Captadors locals de pols.

Referit a gasos en general:
Evitar, al màxim, la seva emissió.

Bona tècnica de decapatge. Conserva-
ció del material edàfic.

Aplicació de la legislació vigent als
vehicles de transport pel que fa referèn-
cia al soroll. 
Manteniment dels elements d'atenuació
de soroll. 
Pantalles antisonores.
Adequació de les màximes intensitats
sonores en hores adequades, (voladures).

Microretardaments. 
Talussos estables.
Rebliments correctes pel que fa a mate-
rials i a la compacitat.
Coneixement de les noves característi-
ques del terreny.

Recuperació de formes.
Suavitzar les formes i els pendents. 
Adequació de la morfologia dels
runams.
Apantallaments.

Evitar la incorporació a l’aigua d’ele-
ments estranys, així com també el seu
contacte. 
Adequat control dels sediments. 
Restitució de la xarxa natural de dre-
natge. 
No destruir filtres naturals.

Conservació de microclimes. 
Protegir les zones d'especial interès
natural. 
Revegetació i reforestació.

Conservació i adequació del sòl edàfic.
Pràctiques finals per al conreu.

Adequació de nova xarxa viària. 
Canvi de situació de les xarxes.
Canvi de situació de l’explotació.
Pràctiques de conservació.

Visual

Atmosfèric

Edàfic

Acústic

Geotècnic

Morfològic

Hidrològic

Naturalístic
(fauna i flora)

Agronòmic

lnfraestructu-
res

Socio-econò-
mics
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color variable entre ocre, carbassa, groc i vermell) fins als biològics (reducció i, fins i tot, eliminació
de la flora i la fauna del riu). A Espanya, l’efecte més significatiu és el del riu Tinto a Huelva, on les
activitats mineres des de fa dos mil anys han comportat un estuari gairebé mort.

L’escolament superficial i el flux a través de terreres condueix a vegades a un augment de la salinitat.
L’efecte és menys important que el dels sulfurs, però no menyspreable. A Catalunya en tenim un cas
paradigmàtic en les mines de potasses del Bages, a la conca del Llobregat. El rebuig de les mines con-
sisteix bàsicament en sals (majoritàriament sal comuna, NaCl) molt solubles (fins a 300 g/l). L’aigua
que flueix a través de les terreres esdevé salmorra que es dilueix amb les aigües del Cardener i el Llo-
bregat (vegeu la Fig. 18.2), i en rebaixa la qualitat. Com que és car eliminar mitjançant tractament les
sals dissoltes, tots els pobles amb subministrament d’aigua del Cardener i el Llobregat, singularment
Barcelona, pateixen aquesta pèrdua de qualitat.

La correcció de la contaminació química de les aigües pot ser molt difícil si no ha estat planificada des
d’un bon començament. Bàsicament, hi ha dues alternatives: impedir l’entrada de l’aigua o recollir-la a
la sortida. Com a norma general, és millor la primera. Malauradament, pot esdevenir molt car i tec-
nològicament complex si les entrades estan molt disperses o les terreres ocupen grans superfícies (cal
pensar en les terreres del Bages). En tot cas, és recomanable fer-ne un estudi hidrològic complet. L’al-
ternativa de recollir l’aigua a la sortida també pot ser difícil si no s’ha establert un sistema de drenatge
des del principi. Té el cost afegit del tractament de l’aigua. En el ja esmentat cas de les potasses del
Bages, la Generalitat va optar per construir un col·lector de salmorres que les porta fins a prop de la
desembocadura del Llobregat. Amb això s’intercepta una bona part de les salmorres que abans s’esco-
laven pel riu i millora significativament la qualitat de l’aigua que beuen els barcelonins i, en general, la
del riu (Fig. 18.2).

Fig. 18.2 Representació esquemàtica de l’escolament de salmorres i de la intercepció. 
A la dreta es mostra l’evolució de les concentracions de clorurs al riu Llobregat

18.3.2 Sols i aigües subterrànies

L’impacte de les activitats extractives sobre les aigües subterrànies pot ser de dos tipus: 
a) rebaixament del nivell freàtic;
b) pèrdua de qualitat de l’aigua i contaminació. 
Alguns dels efectes d’aquests dos tipus d’impactes es mostren a la Fig. 18.3.

El bombeig d’aigua és necessari tant en mines a cel obert com en extraccions subterrànies. El tipus
d’impacte associat a aquests bombeigs no és qualitativament diferent del que es produeix per la sobre-

236 Medi ambient i tecnologia

AQÜÍFER
EXPLOTACIÓ MINES

Medi ambient(18)  13/12/98 16:04  P�gina 236

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998. 



explotació d’aqüífers i inclou fenòmens de subsidència, assecat de manantials, augment de la intrusió
marina, reducció (i fins i tot, assecat a l’estiu) del cabal de rierols, pèrdua de boscos de ribera i, en
general, de plantes freatofítiques, etc. La diferència més important radica en el fet que els rebaixa-
ments del nivell freàtic necessaris en mineria solen ser molt grans, i arriben als centenars de metres.
Això afavoreix que els impactes siguin molt marcats i que es mantinguin durant molts anys. A
Espanya, els casos més significatius són possiblement els de les mines de lignits a cel obert (per exem-
ple, As Pontes a La Corunya). En l’àmbit europeu, cal destacar els rebaixaments de la conca del Ruhr.

Fig. 18.3 Representació esquemàtica d’alguns dels possibles impactes de la mineria 
sobre les aigües subterrànies

El rebaixament del nivell freàtic és molt difícil d’evitar. En teoria, es poden construir barreres hidràuli-
ques (reinjectant l’aigua bombejada o construint barreres de baixa permeabilitat) per limitar-ne l’abast.
En la pràctica, però, aquestes solucions solen ser massa costoses, per la qual cosa convé evitar explota-
cions en zones que estiguin en contacte amb aqüífers.

L’alteració de la qualitat de l’aigua subterrània pot estar motivada per causes directes o indirectes.
L’aigua subterrània es pot contaminar de manera directa per la infiltració de la pluja a través dels estè-
rils (cas freqüent en mineria metàl·lica o de potasses, vegeu la Fig. 18.2 per a la injecció directa de les
aigües residuals del procés (injecció de salmorres). La contaminació indirecta és la causada per la
mobilització d’elements existents al terreny de manera natural. Per exemple, la mineria del carbó pro-
voca freqüentment una certa acidificació que afavoreix la dissolució de metalls pesants.

En general, les mesures que cal prendre per evitar la contaminació d’aigües subterrànies han de ser: 
a) evitar el flux d’aigua a través dels estèrils i deixalles, la qual cosa implica la construcció de cober-

tores, revegetació, etc.; 
b) tractar els efluents dels processos;
c) minimitzar les alteracions en els fluxos d’aigua. 

Evidentment, tot això requereix estudis previs acurats i condueix a actuacions que poden ser molt difícils
d’implementar en mines en operació. En tot cas, s’ha de tenir present que el tancament d’una mina no
resol els problemes. De fet, els problemes de contaminació solen restar confinats durant l’operació, per-
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què el bombeig tendeix a limitar l’extensió de la contaminació (vegeu la Fig. 18.5). És precisament quan
la mina es tanca i l’aigua recupera les seves línies de flux naturals que la contaminació pot arribar més
lluny. Per això, l’estudi de l’aigua subterrània pot ser molt important en els projectes de restauració.

18.3.3 Subsidència

La subsidència és el rebaixament de la superfície del terreny per l’extracció de material subterrani. Des
d’un punt de vista fenomenològic es poden distingir dos tipus de subsidència. El primer es refereix al
desplaçament dels estrats fins a ocupar els buits creats per les mines. El segon es refereix a la compres-
sió dels materials geològics causada per l’extracció d’aigua o d’oli. L’efecte final és el mateix, la
superfície del terreny baixa. Si aquest descens no és uniforme, es poden produir danys a les cases, tren-
caments de conduccions, alteracions a les lleres naturals, etc. A Catalunya, s’han produït danys 
d’aquesta mena a Sallent. Té un cert interès el cas de Cardona, on la subsidència sembla la causa que
l’antic canal que portava l’aigua des de la Mare de les Fonts a la ciutat hagi canviat el pendent.

Per tal de limitar els efectes de la subsidència es poden esmentar les possibilitats següents: 
a) deixar-hi suficient material de suport; 
b) deixar sense excavar les zones amb més risc; 
c) afavorir els mètodes d’excavació que produeixen una subsidència més predictible i uniforme; 
d) retornar el rebuig miner a la mina per tal de reduir el volum de buits que cal omplir pel terreny natural.
Respecte a la subsidència causada per l’extracció d’aigua, és aplicable el que s’ha explicat a la secció ante-
rior. En tot cas, aquesta mena de subsidència sol ser uniforme, per la qual cosa no sol produir gaire dany.

Avui dia la subsidència es pot predir amb força precisió. Les explotacions mineres noves no haurien de
causar problemes que actualment resten restringits a les mines antigues.

18.3.4 Paisatge

Si considerem el paisatge com el complex d’interaccions de roques, aigua, plantes, animals i persones,
esdevé lògic que se’n faci l’estudi amb el coneixement de tots i cadascun d’aquests elements. És per
això que en aquests temes es necessiten equips plurals amb diversitat de coneixements.

El paisatge és un element important que afecta la sensibilitat de les persones. Així doncs, les obres
de restauració s’han de fer tenint en compte l’harmonia dels elements disponibles. Com a principi
general, les formes del paisatge resultant de la restauració haurien de ser semblants a les dominants
a l’entorn natural. Així, convé evitar fronts perpendiculars i molt alts. En llocs en què s’està per sota
del nivell freàtic pot ser factible adequar un espai humit com a refugi d’aus.

La restauració pot ser més fàcil en indrets de gran diversitat biològica. En general, s’han de tenir en
compte els espais dominants a la rodalia, perquè aquests són els que realment caracteritzen el paisatge.
Així, convé que la vegetació s’implanti en forma de taques, amb colors semblants als que ja hi ha en el
decurs de l’any. És preferible plantar-hi arbres petits, sobre un estrat herbaci, a fi que es vagin adaptant
al terreny. També cal evitar una artificialitat extra en l’intent de restaurar.

18.4 Síntesi

L’activitat minera representa una part important de l’economia d’un país i es pot dur a terme amb un
impacte ambiental mínim. Dissortadament, la majoria de les mines operatives provenen de temps en què la
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sensibilitat ambiental era molt menor que no pas actualment. Com en gairebé totes les activitats d’engi-
nyeria, la correcció dels impactes de la mineria només és econòmicament rendible quan ha estat conside-
rada des del principi. Per això, un dels reptes és aconseguir restaurar les antigues mines de manera que el
seu impacte sigui mínim. La restauració ha de consistir a ajudar la natura a assolir en el mínim de temps
possible el seu estat d’equilibri, i apartant-se d’una artificialitat del terreny sempre que sigui possible.
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Normatives legals

Les activitats mineres produeixen uns impactes ambientals que comporten una degradació apreciable
de l’entorn. Així, cada activitat extractiva —a fi de contrarestar els efectes negatius sobre el medi— ha
de tenir el preceptiu Programa de restauració. Aquest Programa de restauració, que va ser pioner a
l’Estat espanyol, és regulat per la Llei 12/1981, de 24 de desembre, i el Decret 343/1983, de 15 de
juliol, que la desplega i que són aplicables a Catalunya.

El Programa de restauració recull en forma de projecte tot allò esmentat específicament al Decret
343/1983, i defineix: a) l’estat inicial de l’indret; b) les característiques de l’activitat; c) l’estudi dels
efectes; i d) els tractaments correctors durant l’activitat i un cop finalitzada.

El Programa de restauració es tramita als Serveis Territorials d’Indústria, conjuntament amb altra
documentació minera, per tal de sol·licitar una nova autorització d’explotació minera. Després s’exa-
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mina al Departament de Medi Ambient, on es fixa la fiança per garantir que es duran a terme les actua-
cions de protecció i restauració establertes en el Programa. Aquestes fiances es tornen una vegada
complert el període de garantia, que la Llei assenyala entre tres i cinc anys, a fi que la restauració hagi
arrelat.
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