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22.1 Introducció

Quan es parla de medi ambient sembla com si la telecomunicació i la informàtica, o més genèricament
les tecnologies de la informació, no hi tinguessin res a veure, llevat de la seva utilitat com a eines per
a l’adquisició, la transmissió i el processament de dades de paràmetres ambientals o en la utilització
d’eines informàtiques pel seu control i la seva gestió. Fins i tot podríem asseverar que les tecnologies
de la informació són no contaminants i completament innòcues respecte al medi ambient.

En part, aquesta asseveració deu ser certa; no ens equivocaríem gaire si diguéssim que aquestes tec-
nologies deuen ser de les més respectuoses amb el medi ambient. És ben conegut el valuós paper, que
entre altres, juguen els satèl·lits i radars meteorològics en l’estudi i la predicció dels canvis atmosfè-
rics i geoclimàtics, o més recentment, els sistemes LIDAR en l’anàlisi i la detecció de contaminants a
l’atmosfera. Si ens restringim només a la vessant informàtica, l’ús dels ordinadors i dels sistemes de
computació no sembla que comportin un deteriorament del medi ambient, ans al contrari: l’accés a la
informació amb majúscules que ens ofereix Internet i l’expansió dels sistemes d’informació i forma-
ció multimèdia fomenten una certa sensibilitat sobre temes de protecció de la natura i de respecte al
medi ambient. De fet, cal tenir molta imaginació per veure al bit —eina bàsica de treball en informà-
tica i a qui podríem qualificar com el súmmum de l’abstracció— com un actiu agent contaminant del
medi ambient! O potser no...?

La instal·lació indiscriminada d’antenes i centres transmissors en ciutats, pobles i muntanyes, la
generació incontrolada d’interferències per aparells elèctrics de qualsevol tipus i la consegüent con-
taminació de l’espectre radioelèctric, els efectes biològics derivats de l’exposició a la radiació elec-
tromagnètica, la generació de residus electrònics i ofimàtics, el consum de paper, tòners i tintes
d’impressió, disquets, CD-ROM i cintes magnètiques, tenen també el seu impacte ambiental, del
qual sovint no som conscients.

L’objectiu d’aquest capítol és presentar les dues vessants mediambientals de les tecnologies de la infor-
mació: com a eines insubstituïbles de prevenció, d’ajut al disseny i la producció sostenible, supervisió,
control i gestió del medi ambient, i també com a agents contaminants, a fi de ser conscients dels seus
efectes i procurar evitar-los.
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22.2 Les tecnologies de la informació com a eines d’anàlisi mediambiental

22.2.1 Àmbit de la telecomunicació

Les noves tecnologies de la informació són especialment valuoses com a eines d’anàlisi i gestió
ambiental; des de la vessant de la telecomunicació, els àmbits d’actuació els podem classificar entre
altres, de la manera següent:

a) Atmosfèric
En l’estudi de l’atmosfera podem fer esment dels sistemes LIDAR (LIght Detection and Ranging)
[BECH95; BANA87], versió òptica del radar, útils per determinar la posició i la composició de les par-
tícules en suspensió, les característiques dels núvols o per detectar la presència d’altres contaminants.
Per estudiar la ionosfera s’utilitza un sistema similar basat, però, en la reflexió dels senyals de radio-
freqüència en les seves diferents capes, la qual cosa permet determinar-ne l’alçada i altres propietats
elèctriques.

b) Meteorològic
Els ja esmentats satèl·lits d’òrbita geostacionària, Meteosat [WWW1], i els d’òrbita polar, NOAA,
s’encarreguen de transmetre contínuament a la Terra les fotografies de l’espectre visible i d’infraroig
que obtenen de tot el planeta, a partir de les quals es fan les previsions meteorològiques. També cal
esmentar la recent aplicació del radar en la detecció i predicció de la trajectòria de nuclis tempestuo-
sos d’evolució ràpida, d’especial interès per alertar i preparar els dispositius de prevenció adients en
situacions de risc, com ara la formació de gotes fredes.

c) Reconeixement de la Terra 
Alguns satèl·lits de comunicacions incorporen missions anomenades de reconeixement de la Terra,
ERS (Earth Remote Sensing) [RICH86; EARSL97; WWW2], basades en l’aplicació de tècniques de
radiometria amb les quals s’obté informació de determinades zones del planeta a partir de la mesura o
teledetecció des del satèl·lit de l’energia tèrmica que emet la terra. 

d) Comunicacions
No cal dir que l’expansió de les comunicacions és un factor que ha influït notòriament en tots els
àmbits socials, i també, és clar, en el d’oferir un servei de gran utilitat als membres dels cossos de
protecció civil, d’extinció d’incendis i de protecció del medi natural en proveir-los de sistemes 
de comunicació per facilitar la coordinació i l’actuació conjunta i eficaç en l’extinció d’incendis o en
la prevenció i actuació en casos de desastres naturals. També, i des de la vessant zoològica, la ins-
tal·lació de collars transmissors en el plomatge d’aus o en la pell de mamífers en perill d’extinció és
una eina de gran utilitat a l’hora de fer un seguiment a distància del seu comportament o per estudiar
les alteracions del seu hàbitat natural.

e) Telemesures i telecontrol
Finalment, i mitjançant les xarxes de comunicacions, és possible prendre telemesures de dades mit-
jançant pluviòmetres dispersos pel territori, en punts determinats de rius o d’embassaments, amb la
finalitat, a partir d’aquesta informació, d’emprendre decisions i telecomandar el cabal que han de
desaiguar els embassaments quan es preveuen situacions de risc de pluges intenses gràcies als satèl·lits
i radars meteorològics ja esmentats. 

22.2.2 Àmbit de la informàtica

Des de la vessant informàtica darrerament s’estan fent molts esforços tant per prevenir, usant-la com
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a eina d’ajut al disseny industrial i als processos de fabricació sostenibles des de la seva concepció,
com per preservar el medi ambient. Des de finals dels anys vuitanta i principis dels noranta es treba-
lla per aprofitar els avantatges de les diverses tècniques informàtiques aplicant-les a diferents aspectes
ambientals. Aquestes tècniques s’apliquen a diverses àrees com ara la monitorització de sistemes
ambientals, la gestió de residus, l’avaluació de riscos i d’impactes ambientals, l’estudi del canvi climà-
tic global, la modelització i simulació de diversos ecosistemes, la creació, gestió i explotació de bases
de dades en sistemes ambientals, ecobalanços i gestió ecològica, etc. [DENZ95].

Els mètodes i les tècniques informàtiques principals que s’han utilitzat en la majoria dels casos són els
següents: sensors remots, processament digital d’imatges, xarxes de mesura, sistemes d’informació,
modelització i simulació de sistemes, sistemes d’informació geogràfica (GIS), bases de dades espa-
cials, sistemes distribuïts, mètodes i tècniques d’intel·ligència artificial, sistemes integrats, etc. En par-
ticular, el camp de la intel·ligència artificial s’està mostrant força productiu en l’aplicació de diverses
tècniques. En són exemples els sistemes experts [JACK90], les xarxes de creences [PEARL93], les
xarxes neurals artificials [FIES97], els sistemes de raonament basat en casos [KOLO93], l’anàlisi
intel·ligent de dades [ADRI93], els algorismes genètics [BACH97], etc.

Aquests mètodes d’intel·ligència artificial s’han aplicat a diversos camps específics dins la prevenció
i la preservació del medi ambient: anàlisi de dades remotes en el servei de boscos, generació de plans
d’intervenció en incendis forestals, sistemes de predicció meteorològica, sistemes d’ajut a la presa de
decisions ambientals, sistemes d’ajut a la protecció de les collites, sistemes de simulació d’ecosistemes
forestals, sistemes d’ajut al disseny i manufacturació industrial sostenible, sistemes de supervisió i con-
trol d’estacions depuradores d’aigües residuals, sistemes de predicció de la contaminació atmosfèrica,
etc. [MASON95].

22.3 L’impacte ambiental de les tecnologies de la informació

Dèiem al començament que les tecnologies de la informació també tenen una vessant negativa que es
tradueix en un cert impacte ambiental; segons el seu àmbit d’actuació el podem classificar de la mane-
ra següent.

22.3.1 Impacte ambiental en l’àmbit urbà

L’impacte de la telecomunicació a l’àmbit urbà és bàsicament de tipus visual o estètic i es deu a la ins-
tal·lació anàrquica i sense criteri de tot tipus d’antenes: de televisió terrestre, parabòliques, de radio-
afeccionats, de comunicacions mòbils, etc. L’efecte resultant de tot això, a més d’una forta agressió visual
i estètica (vegeu Cap. 13), és un deteriorament en la qualitat de recepció dels senyals, especialment pel
que fa a la televisió terrestre, ja que els boscos d’antenes als terrats contribueixen a l’aparició del cone-
gut efecte de doble imatge o d’intermodulació entre els diferents canals de televisió.

Tot i que la Llei d’antenes col·lectives de televisió de l’any 1966 fixava l’obligatorietat d’instal·lar un
sistema d’antena col·lectiva en els edificis de nova construcció i que el 1990 l’Ajuntament de
Barcelona va elaborar una ordenança en la qual s’establia una moratòria per canviar les instal·lacions
individuals de TV per col·lectives, encara podem trobar a Barcelona i d’altres ciutats multitud d’edifi-
cis que a més a més de disposar d’antenes individuals als terrats, tenen antenes parabòliques indivi-
duals instal·lades a les finestres i balcons, fins i tot en edificis que ja tenien instal·lació col·lectiva!
Recentment, a l’estiu del 1997, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una nova ordenança que subs-
tituïa i ampliava l’anterior. Aquesta normativa introdueix la reglamentació per a la instal·lació de tot
tipus d’antenes, en prohibeix la instal·lació individual a finestres i balcons, obliga a la seva instal·lació
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als terrats —sense que es puguin veure des del carrer— i especifiquen que en els edificis de nova cons-
trucció s’ha de preveure la reserva d’un espai per a la instal·lació dels cables de baixada d’antena des
dels terrats.

En els nuclis urbans, l’alternativa a la instal·lació d’antenes per a la recepció de televisió ens la dóna
la xarxa de cable. Mitjançant un cablatge de barris, carrers i edificis s’ofereix a cada abonat, a més dels
senyals de televisió, una connexió amb interactivitat i d’alta velocitat amb la xarxa Internet o amb
altres xarxes de comunicacions, i s’hi inclou el servei de telefonia tota vegada que, a partir de 1998, es
liberalitzin les telecomunicacions a Europa. Després d’haver encetat el camí sense retorn cap a la
societat de la informació, és evident que als tres antics serveis públics —aigua, gas i electricitat—, sím-
bols del benestar de les llars i del progrés, s’hi va incorporar ja fa més d’una dècada el servei telefònic
i ara és indiscutible que s’hi afegeix un cinquè servei: la xarxa de comunicacions per cable.

Quan tècnicament no és possible renunciar a la instal·lació d’antenes, la solució rau a aplicar el que
podríem anomenar enginyeria global: la integració de la funcionalitat tècnica amb l’estètica. Dos
exemples clars els trobem a Barcelona en la torre de comunicacions de Collserola i en la torre de comu-
nicacions de l’Anella Olímpica de Montjuïc, dissenys respectius dels arquitectes Norman Foster i de
l’enginyer de camins Santiago Calatrava. Aquestes obres s’han integrat plenament en el paisatge urbà,
i fins i tot han esdevingut símbols de la ciutat, sense deixar de perdre la funcionalitat d’infraestructu-
ra de telecomunicacions per a la qual van ser concebudes. Malauradament, però, també podem trobar
contraexemples com és ara la torre de comunicacions de la muntanya de Sant Pere Màrtir, de gran fun-
cionalitat tècnica i, alhora, d’un gran impacte visual.

22.3.2 Impacte ambiental en l’àmbit natural

Dins l’entorn natural també es produeix un cert impacte ambiental pel que fa a les instal·lacions d’an-
tenes pels diferents serveis de telecomunicació: com que s’han d’instal·lar en els llocs més elevats pro-
voquen sens dubte un fort impacte visual. Precisament per això, pel fet que trenquen l’harmonia del
paisatge, són ben conegudes les instal·lacions de la muntanya de Rocacorba, els radoms situats sobre
el perfil de Cadaqués o les instal·lacions de Ràdio Liberty a la platja de Pals. Però al marge dels aspec-
tes merament estètics s’ha de tenir en compte que la instal·lació de qualsevol servei de telecomunica-
ció en una zona forestal o natural comporta la construcció d’una obra civil que inclou, a més d’una
torre per a les antenes, l’edificació d’una caseta per allotjar-hi els equips transmissors, tot el material
necessari perquè hi arribi subministrament elèctric, etc.; factors que poden suposar la destrucció d’una
zona forestal.

La Llei forestal de Catalunya estableix que les ocupacions de terrenys als boscos declarats d’utilitat
publica les ha d’autoritzar el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya mitjançant expedient administratiu en el qual hi ha les instruccions per tal que les antenes
de transmissió es concentrin en una sola infraestructura; a més, el projecte ha de complir el Decret 
d’avaluació de l’impacte ambiental i el Decret del Pla d’espais d’interès natural (PEIN). Un exemple
del correcte compliment d’aquesta normativa el trobem en les instal·lacions de la muntanya de Sant
Jeroni de Montserrat, on tots els serveis de telecomunicació abans dispersos de manera caòtica pel cim,
han estat reagrupats i centralitzats en un única torre, amb la qual s’ha assolit una notable reducció de
l’impacte visual.

El cablatge de les connexions per establir les xarxes de comunicació entre els computadors també pot
ser un element amb certa repercussió sobre el medi ambient. Si es té en compte que el cablatge obliga
a obrir el sòl i fer conduccions subterrànies es pot assegurar que certs ecosistemes naturals i algunes
cadenes tròfiques es poden veure afectats. Una mesura per reduir l’impacte d’aquestes canalitzacions
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passa per la racionalització d’aquests fets i la coordinació de les diferents entitats involucrades en el
procés. Retrobem aquí de nou el concepte d’enginyeria global però ara aplicada al medi natural.

D’altra banda, un altre aspecte força important és l’alt consum de paper en la informàtica. Aquest con-
sum es dóna en les impressions que es fan tant en l’etapa de desenvolupament de programes (llistats
dels programes font, impressió dels fitxers de dades, etc.), en la posterior aplicació comercial dels pro-
grames (consultes impreses a les bases de dades, llistats, etc.), com en la visualització de textos i docu-
ments. Aquest consum exagerat té un impacte i un cost clars per al medi ambient: l’eliminació de
massa forestal, el consum d’energia i la contaminació en el blanqueig (vegeu Cap. 17). Les mesures
per reduir aquest impacte tan negatiu sobre el medi ambient passen per intentar imprimir només allò
estrictament necessari, tot i fent un bon ús dels previsualitzadors i editors de textos. Una altra acció
força efectiva que pot reduir fins a la meitat la quantitat de paper consumit és la generalització de l’ús
d’impressores amb capacitat d’impressió a doble cara.

En relació amb el punt anterior sobre la impressió, però també amb altres aparells d’automatització
com ara les fotocopiadores, cal esmentar les tintes i més modernament el tòner (micropartícules de pols
de grafit) en les impressores làser. Un ús abusiu de les tintes negres o de tòner pot provocar un consum
alt de fonts de carboni, que no és bo, precisament, per mantenir l’equilibri dels recursos naturals del
medi ambient.

22.3.3 Impacte ambiental en l’àmbit de la salut pública

Com és ben conegut, la telecomunicació entesa com la transmissió a distància de qualsevol tipus d’in-
formació per cable, ràdio o mitjans òptics, es basa en la utilització de les ones electromagnètiques per
al transport dels senyals. L’ús d’aquesta radiació també té un impacte ambiental, en aquest cas sobre
la salut pública, ja que en determinades situacions pot provocar efectes biològics nocius a les persones.

En primer lloc cal aclarir que la radiació electromagnètica és una radiació no ionitzant i en conseqüència
els efectes biològics que es derivin de la radiofreqüència, les microones, les freqüències òptiques d’in-
fraroig, visible, i la part baixa de l’ultraviolat són només de tipus tèrmic. Aquesta afirmació és basa en el
fet que per poder ionitzar l’estructura atòmica d’una molècula és necessari aplicar-hi una energia supe-
rior a 12,4 eV; tenint en compte que l’energia d’una ona electromagnètica s’obté com el producte de la
constant de Planck per la seva freqüència (E = h · f), es pot deduir que per a radiacions d’RF i microones
l’energia mai no superarà els 1,24·10-3 eV, valor massa petit per alterar les estructures moleculars; cosa
que sí que succeeix en la banda alta de l’ultraviolat, a partir d’una freqüència de 2,99·1015 Hz.

Segons un estudi fet per l’Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo [20–22], les lesions
que es poden produir en el cos humà quan aquest s’ha sotmès a una exposició molt perllongada de
radiació de radiofreqüència i/o microones de gran potència són, entre altres, les següents: hipertèrmia,
cremades, cataractes i, en el sexe masculí, esterilitat.

Per poder prevenir aquests efectes cal conèixer quins són els límits màxims d’exposició per sota dels
quals no hi cap mena de risc per al cos humà. La Taxa d’Absorció Específica o SAR (Specific Absortion
Rate) en W/kg és una mesura de l’energia electromagnètica que pot ser absorbida per una massa biolò-
gica en un temps determinat. Es distingeixen dos tipus d’exposició: la laboral (8 h de cada 24), aque-
lla en la qual el subjecte està sotmès a la radiació només durant la seva jornada laboral; i la del públic
(24 h de cada 24), aquella en la qual el subjecte la rep de manera continuada. Per al primer cas s’es-
pecifica una TAE menor de 0,4 W/kg, i una TAE menor de 0,08 W/kg per al segon; ambdós per a qual-
sevol gram de teixit i per a freqüències superiors a 10 MHz i amitjanat per a qualsevol període de 6
minuts de la jornada laboral, i del dia, respectivament.
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Com que la TAE és un paràmetre difícil de mesurar es defineixen uns altres paràmetres més operatius
anomenats valors de llindar o TLV (Threshold Limit Value), expressats com a densitat de potència per
unitat de superfície (W/m2); anàlogament al cas anterior i en funció del tipus d’exposició, laboral o del
públic, s’estableixen uns valors que depenen de la freqüència, tal com s’indica a la Fig. 22.1. Són diver-
sos els organismes internacionals que estudien aquests fenòmens biològics i, consegüentment, els que
estableixen els límits de seguretat. L’IRPA (Associació Internacional per la Protecció contra les
Radiacions) i l’ANSI (American National Standard Institute) en són alguns. Els valors de la taula 22.1
són els establerts per l’IRPA, molt més restrictius que els de l’ANSI. Bàsicament podem dir que els
llindars de seguretat se situen per sota d’1 mW/cm 2 per a les bandes de VHF-UHF i per sota dels 5
mW/cm2 per a les freqüències de microones.

Fig. 22.1 Límits d’exposició a la radiació electromagnètica (TLV) segons la freqüència
Font: [MEST89]

Taula 22.1 TLV amitjanats per a qualsevol període de 6 minuts

Freqüències Ambient laboral Ambient públic
W/m2 mW/cm2 W/m2 mW/cm2

0,1 MHz 100 10 20 2 
> 1 - 10 MHz 100/f 10/f 20/f 2/f
> 10 - 400 MHz 10 1 2 0.2
> 0.4 - 2 GHz f/40 f/400 f/200 f/2.000
> 2 - 300 GHz 50 5 10 1

Font: [MEST89]

Pel que fa a la radiació òptica, i en concret a la procedent d’un feix làser dels utilitzats en comunicacions,
habitualment d’infraroig (850nm, 1.300nm i 1.550nm), l’aparició de danys biològics dependrà dels fac-
tors següents: la longitud d’ona ( l’absorció dels teixits varia en funció de la freqüència), el temps d’ex-
posició (com més temps, més danys) i la irradiació (W/cm2, densitat de potència aplicada) [MATT95].
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Els efectes biològics que es poden produir per una exposició intensa i perllongada a la radiació òptica
són de tipus tèrmic, fotoquímic i electromagnètic [DIAZ85]. Si ens restringim només als efectes ocu-
lars aquests depenen de la longitud d’ona de la radiació i poden provocar fotoqueratitis o cataractes en
les bandes d’ultraviolat (UV-B, UV-C, UV-A), cremada de la retina en el marge visible, o provocar el
deteriorament de la còrnia i del cristal·lí en el marge d’infraroig (IR-A, IR-B, IR-C). A la taula 22.2
s’indiquen, en funció de la longitud d’ona i dels temps d’exposició, les densitats de potència màxima
per sota de les quals no hi cap mena de risc biològic.

Taula 22.2 Densitats de potència màxima sense risc biològic

Temps d’exposició (segons)
l (nm) 1 10 1.000 10.000
850 35 W/mm2 20 W/mm2 6.38 W/mm2 6.38 W/mm2

900 45 W/mm2 25 W/mm2 8.0 W/mm2 8.0 W/mm2

1.050 - 1400 90 W/mm2 50 W/mm2 16.0 W/mm2 16.0 W/mm2

1.400 - 106 5.600 W/mm2 1.000 W/mm2 1.000 W/mm2 1.000 W/mm2

Font: [RUPE96]

Finalment cal recordar que la Llei general de les telecomunicacions estableix que els nivells de radia-
ció radioelèctrica no podran suposar perill per la salut pública; en conseqüència, les instal·lacions
radioelèctriques de potència elevada s’hauran de situar en emplaçaments en els quals es garanteixi que
la densitat de potència radiada no pugui perjudicar les persones que viuen o treballen a prop.

Al marge d’això, on també pot donar-se una situació de risc és en la utilització dels telèfons mòbils.
Comporta el seu ús un risc de danys biològics? Aquesta pregunta fa temps que se la plantegen fabri-
cants i administracions públiques sense que avui dia hagin trobat una solució definitiva [FITZ90;
HILE93; JACK97; MEE97]. En principi l’ús d’un telèfon mòbil pot semblar una situació de risc per
la proximitat de l’antena al cap de la persona i pel nivell de potència radiada (1 o 2 W). Per donar res-
posta al problema, l’any 1995 la Unió Europea va encarregar a un comitè d’experts l’elaboració d’un
informe [ECEG96] sobre els possibles efectes biològics derivats de la telefonia mòbil, el qual es va
presentar a finals del 1996. En aquest estudi es va proposar iniciar un pla de recerca científica de 5
anys, i es va indicar que el fet que no hi haguessin efectes biològics nocius demostrats no pressuposa-
va que no hi pogués haver un cert risc. De tota manera l’informe va demanar defugir de qualsevol
actuació de tipus alarmista.

Paral·lelament, el Centre Europeu de Normalització Electrotècnica, CENELEC va elaborar el pre-
estàndard EM50-166-2 per comprovar els possibles efectes provocats pels telèfons mòbils, basant-se
en uns models del cap humà sobre els quals es poden prendre mesures. D’aquest estudi s’ha elaborat
recentment l’estàndard definitiu [CENE98].

També pot tenir la seva influència en l’ésser humà, el soroll produït pel funcionament de certs equipa-
ments informàtics o tecnològics. Aquest soroll pot ser causat pels ventiladors o altres mecanismes de
refrigeració dels components electrònics dels computadors, o bé per altres aparells, com per exemple
les impressores, les fotocopiadores, etc. Aquesta contaminació acústica cada vegada està sent més
estudiada i tinguda en compte a l’hora de definir uns estàndards de condicions mínimes en els llocs de
treball.

Una altra característica important és l’ ergonomia. Recentment s’ha aprovat un decret llei a l’Estat
espanyol que regula les condicions de treball mínimes que s’han de respectar a totes les empreses per
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a treballs de tipus informàtic. Concretament s’hi regula l’alçada dels dispositius que suporten els com-
putadors (taules, etc.) per tal de garantir-ne una posició correcta. Així es procura evitar greus lesions a
les espatlles, a la columna vertebral o als canells.

22.3.4 L’espectre radioelèctric

L’espectre radioelèctric té la connotació de bé públic limitat, del qual està regulat i administrat l’ús per
les administracions públiques. És el medi pel qual es propaguen els senyals de radiocomunicacions
d’acord amb una normativa establerta mundialment per la Unió Internacional de Telecomunicacions,
organisme dependent de l’ONU.

Si un aparell elèctric genera interferències de manera involuntària, aquestes envaeixen l’espectre i
poden interferir amb altres senyals de comunicació; aquesta forma de contaminació de l’espectre la
podem anomenar contaminació electromagnètica. Si aquesta radiació incontrolada és de potència ele-
vada també pot provocar efectes biològics a persones situades al seu entorn. Aquest podria ser el cas
d’un forn de microones que estigués mal dissenyat o en el qual s’haguessin degradat els blindatges i
aïllaments. La contaminació electromagnètica generada podria produir efectes tèrmics a la persona que
l’utilitzés.

Com controlar i evitar la contaminació electromagnètica és l’objectiu del que es coneix com a compa-
tibilitat i interferència electromagnètica (EMI/EMC). El tema és prou important perquè la Unió
Europea apliqui des de l’1 de gener de 1996 una directiva de compliment obligat que inclou qualsevol
aparell elèctric, a fi de garantir que aquest no generi cap interferència que pugui pertorbar altres apa-
rells o sistemes, a la vegada que evita un mal funcionament per raó d’una radiació externa.

Això implica que l’enginyeria ha d’incorporar les tècniques EMI/EMC des de la concepció inicial del
disseny. A més de complir la normativa, cal assegurar que el seu equip no contamina l’espectre radio-
elèctric, no provoca efectes biològics als usuaris i no pertorba ni és pertorbat pel funcionament d’al-
tres equips situats al seu entorn. Amb això reduirà el seu impacte ambiental des del punt de vista
radioelèctric.

22.3.5 Generació de residus

La telecomunicació i la informàtica fan servir components electrònics, metàl·lics, químics i electro-
químics per construir els seus equips i sistemes. Com és ben conegut, tot component té un cicle de vida
útil que pot anar des d’un parell d’anys per a les piles alcalines de liti, fins a desenes d’anys per a les
estructures metàl·liques de les antenes o d’altres equips electrònics. Tots aquests components, un cop
acabat el seu cicle de vida útil passen a convertir-se en residus que cal reciclar o tractar: semiconduc-
tors, tubs d’imatge, cobertes de cables i fibra òptica, conductors metàl·lics, ferralles de xassís i ante-
nes, piles i bateries, en són un clar exemple.

Què cal fer? La solució és incloure des de la seva concepció i el seu disseny inicial un pla de reciclat-
ge i reutilització dels components i sistemes, i posar-ho a la pràctica. Una altra possible solució a mitjà
termini és la donació dels computadors i/o components obsolets a països en vies de desenvolupament,
on encara podran ser útils durant uns quants anys. En aquest sentit s’han de potenciar les campanyes
endegades des de diverses organitzacions no governamentals (ONG). Malgrat això, a llarg termini s’ha
de pensar en la reutilització d’aquests components, ja que, en cas contrari, certs materials silícics,
metalls, etc., podrien malmetre el medi ambient. També convindria pensar bé el disseny dels produc-
tes atenent el posterior reciclatge.
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22.4 A mode de conclusió

Des de l’àmbit de les tecnologies de la informació hem de ser conscients que, encara que de manera
reduïda, aquestes tecnologies també provoquen un cert impacte mediambiental. Vivim en un món glo-
bal: ja fa temps que ho és en el terreny econòmic i ara ho comença a ser sota una nova globalitat ano-
menada societat de la informació; però és també des de l’àmbit tecnològic que anem cap a un nou
concepte: el de l’enginyeria global; en el qual des de la nostra parcel·la professional de coneixement
ens porta a cooperar amb altres professionals especialistes d’altres àrees a fi de concebre i dissenyar
equips i sistemes adequats per a un món sostenible, respectuosos amb l’entorn, les persones i el medi
ambient.

Bibliografia bàsica

[ADRI96] ADRIAANS, P.; ZANTINGE, D. (1996). Data Mining. Addison-Wesley.
[BACH97] BÄCK, T.; FOGEL, D.; MICHALEWICZ, Z. (ed.) (1997). Handbook of Evolutionary

Computation. Oxford University Press.
[BANA87] BANAKH, V.A.; MIRONOV, V.L. (1987). Lidar in a turbulent atmosphere. Boston.

Artech House, cop. The Artech House radar library.
[BECH95] BECHERER, R.J. (1995). Lidar and atmospheric sensing. Munich. Bellingham, Wash.

Proceedings of SPIE-the International Society for Optical Engineering.
[CENE96] CENELEC Pre-estandard ENV 50 166-2. For testing mobile telecommunication equip-

ment.
[CENE98] CENELEC (1998). Considerations for the evaluation of human exposure to

Electromagnetic Fields (EMFs) from Mobile Telecommunication Equipment (MTE) in
the frequency range 30MHz-6GHz.

[DENZ95] DENZER, R; SCHIMAK, G.; RUSSELL, D. (ed.) (1995). “Environmental Software
Systems”. Procc of Int. Symposium on Environmental Software Systems (ISESS’95).
Chapman-Hall.

[DIAZ85] DÍAZ DE LA IGLESIA, R. (1985). Comunicaciones por Fibra Óptica. Marcombo.
Serie Mundo Electrónico.

[EARSL97] European Association of Remote Sensing Laboratories. (1997). “Remote sensing’96:
integrated applications for risk assessment and disaster prevention for the mediterrane-
an”. Proceedings of the 16th EARSeL symposium, Malta, 20-23 de maig de 1996; edited
by Anna Spiteri. Rotterdam. A.A. Balkema.

[ECEG96] European Comission Expert Group (1996). Possible health effects related to the use of
radiotelephones. Proposal for a research programme. (http://europa.eu.int/en/comm/dg13/
Studyhr.doc)

[FIES97] FIESLER E.; BEATE R. (ed.) (1997). Handbook of Neural Computation. Oxford.
Oxford University Press.

[FITZ90] FITZGERALD, K. (1990). “Electromagnetic fields: the jury’s still out”. IEEE Spectrum,
8: 22-34.

[HILE93] HILEMAN, B. (1993). “Health effects of electromagnetic fields remain unresolved”.
Chemical and Engineering News, 71(45): 15-29.

[JACK90] JACKSON, P. (1990). Introduction to Expert Systems. Second edition. Addison-Wesley.
[JACK97]  JACKSON, P. (1997). “Mobile Radio- is there a health risk?”. EMC Engineering

Europe, Q1: 19- 22.
[KOLO93] KOLODNER, J. (1993). Case-Based Reasoning. San Mateo, CA. Morgan Kaufmann.
[MASON95] MASON C.; LIEBERMAN, H.; PEAK, J.; WILLIAMS, B. (ed.) (1995). Procc. of IJCAI

Workshop on Artificial Intelligence and the Environment (AIENV-IJCAI’5). AAAI-
IJCAI-CSCSI.

22  Les tecnologies de la informació i el medi ambient 281

Medi ambient(22)  4/12/98 14:13  P�gina 281

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



[MATT95] MATTHEWS, L.; GARCIA, Gabe (1995). Laser and eye safety in the laboratory. IEEE
Press. 

[MEE97] MEE. (1997, abril). “Test system targets mobile radio antennas and issues of health”.
Microwave Engineering Europe, p. 9-11.

[MEST89] MESTRE, J. (1989). Exposición a radiofrecuencia y microondas. Instituto Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Notas técnicas de prevención NTP-234.

[PEARL93] PEARL, J. (1993). Belief Networks Revisited. Artificial Intelligence 59:49-56. North-
Holland.

[RICH86] RICHARDS, J.A. (1986). Remote sensing digital image analysis: an introduction.
Berlín. Springer-Verlag.

[RUPE96] RUPÉREZ, M.J. (1996). Algunas cuestiones sobre seguridad laser. Instituto Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo. Estudio Técnico ET.064.

Pàgines web

[WWW1] http://www.cannes.aerospatiale.fr/anglais/sats/meteosat.html 
[WWW2] http://earth1.esrin.esa.it:8888/dl/eeo3.html

Legislació 

1. Llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comuns en els edificis per a l’accés als serveis
de telecomunicació. BOE.

2. Ordenança municipal sobre la instal·lació d’antenes en edificis. (1997). Barcelona
3. Llei 6/1988, de 30 de març. Llei forestal de Catalunya. DOGC.
4. Decret 114/1988, de 7 d’abril, sobre l’avaluació d’impacte ambiental. DOGC.
5. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural (PEIN).

DOGC.
6. Llei 11/1998, de 24 d’abril, general de telecomunicacions. BOE.
7. (1997). Reial decret sobre les condicions de treball de les professions informàtiques. BOE.
8. Directiva 89/336/EEC sobre compatibilitat electromagnètica (revisada per la Directiva 92/31/EEC

de 1992.). DOCE.

Referències internacionals

En l’àmbit internacional, ja fa uns quants anys que s’estan fent esforços per utilitzar certes tecnologies
de la informació, per prevenir i preservar el medi ambient. Aquests esforços s’han canalitzat bàsica-
ment mitjançant tres vies: congressos internacionals, projectes internacionals i grups de treball inter-
nacionals.

Congressos i esdeveniments

A continuació es detallen cronològicament els més importants que s’han dut a terme arreu del món. Es
pot observar una gran dedicació especialment a Estat Units i Canadà, i darrerament també a la Unió
Europea:

1. Artificial Intelligence Research in Environmental Sciences (AIRIES) Workshops. Des de 1986 fins
a l’actualitat es realitzen uns congressos organitzats per investigadors del Canadà i els Estats Units
sobretot, barrejant les tecnologies informàtiques, específicament d’intel·ligència artificial, i les
ciències mediambientals.
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2. American Association for Artificial Intelligence (AAAI’94) workshop on Environmental
Applications of AI. Seattle, EUA, 1994.

3. Information Technology for Environmental Management. EUREKA Conference. Noruega, 13-17
de juny de 1994.

4. ASI’95-Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems. International Conference.
Lisboa, Portugal, 25-28 de juny de 1995.

5. International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI’95) workshop on Artificial
Intelligence & the Environment. Mont-real, Quebec, 1995.

6. International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS’95). Malvern, PA, EUA,
1995, i el (ISESS’97). Whistler, BC, Canadà, 1997.

7. JRC (Joint Research Centre) Blue Seminars: Aquatic Processes and Water Technology. European
Commission’s Environment Institute. Ispra, Itàlia, maig-juliol de 1996.

8. Brokerage Event for the Environment and Climate programme. European Commission. Brussel·les,
Bèlgica, 4 de novembre de 1997.

9. Waternet - Network for Monitoring Europen Water Resources is beeing established by the European
Environment Agency (EEA). Copenhagen, Dinamarca. 1997.

10. Integrated systems for real-time flood forecasting and warning. International Workshop. Padova,
Itàlia, 25 de setembre de 1997.

11. Information Technologies for the Environment. International Conference. Estrasburg, França, 10-
12 de setembre de 1997.

12. Environment for Europe. Meeting of European Ministers for the Environment. Aarhus, Dinamarca,
23-25 de juny de 1998.

13. Binding Environmental Sciencies and Artificial Intelligence (BESAI98). Brighton, UK, agost de 1998.

Projectes internacionals

Durant la darrera dècada han sorgit un conjunt de projectes integrant tecnologies de la informació i
ciències mediambientals. La majoria d’aquests projectes estan finançats per organismes internacionals,
com ara la Unió Europea dins els projectes de tecnologies de la informació: ESPRIT 4 (http://www.cor-
dis.lu/esprit/home.html) i de medi ambient i clima: ENV 2C (http://apollo.cordis.lu/cordis-cgi/srchi-
dadb?CALLER=ENV_2C). 

Alguns exemples són els següents:

1. Development of Second Generation Expert Systems for Environmental Toxicology. EST-CP94-
1029. 1994-1996.

2. Total Environmental Protection. TENPRO-6169. 1992-1995.
3. Data Fusion for Environmental Monitoring System. AZZURRO-7207. 1992-1994.
4. Bio-Sensitive ASICs for Smart Sensors in Medical and Environmental Monitoring. B-ASICS-

6240. 1992-1994.
5. Combining Assesment and Reasoning Aids for Decision-Making in Environmental Emergencies.

CHARADE-6095. 1992-1994.
6. EGIS- Pan European Environmental GIS & Information Database. EGIS-CP93-5931. 1994-1995.
7. Data Fusion for an Environmental Monitoring System. EMS-6757. 1992-1994.

Grups de treball internacionals

Els principals grups de l’àmbit internacional que promouen l’ús de les tecnologies de la informació i
les comunicacions per prevenir i preservar el medi ambient són els següents:
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1. Artificial Intelligence Research in Environmental Sciences (AIRIES, http://www.salinas.net/
~jpeak/airies/airies.html): grup format bàsicament per canadencs i gent dels Estats Units. Funciona
des de 1986.

2. Binding Environmental Sciences and Artificial Intelligence (BESAI, http://www.lsi.upc.es/
~miquel/besai/besai.html): grup europeu que actualment s’està intentant formar amb gent de diver-
ses universitats catalanes (entre les quals, la UPC) i altres d’europees. Funciona des de finals del
1997. El primer congrés (BESAI-ECAI98, http://www.lsi.upc.es/~webia/besai.html) es va dur a
terme l’agost de 1998 a Brighton, Regne Unit, dins la 13th European Conference on Artificial
Intelligence (ECAI’98).
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23 L’impacte ambiental de l’electrònica

Miguel J. García Hernández; Dept. d’Enginyeria Electrònica
Antoni Grau Saldes; Dept. d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial

23.1 Introducció. L’electrònica, els seus àmbits i el medi ambient

L’electrònica es pot definir com el camp de l’enginyeria, la tecnologia i la física dedicat al disseny i
l’aplicació de dispositius, el funcionament dels quals es basa en el flux d’electrons i altres portadors de
càrrega. Són aplicacions usuals de l’electrònica la generació, el tractament, el processament, la trans-
missió, la recepció i l’emmagatzematge d’informació, així com l’acondicionament de potència.

Els equips i els  sistemes electrònics, a més de ser fabricats i utilitzats essencialment per les seves fun-
cions electròniques associades (com és el cas d’ordinadors, televisors i un llarg etcètera), també posse-
eixen la peculiaritat que poden aparèixer associats a processos, equips o sistemes no essencialment
electrònics als quals s’incorporen amb la finalitat de millorar o simplement canviar les seves presta-
cions, com succeeix en el cas de l’automòbil (control d’injecció i ABS), els electrodomèstics de línia
blanca (temporitzadors i controladors de forns domèstics i aspiradores), els processos industrials (autò-
mats programables, sensors i busos de comunicacions) o les eines de bricolatge (control de velocitat de
màquines trepadores). És, doncs, un fet innegable que l’electrònica és present en el nostre entorn, bé
com un producte amb entitat pròpia o bé com un subconjunt d’altres innombrables sistemes, sense ser
aliena en cap cas a l’ambientalització.

23.2 El disseny dels productes

Una concepció “clàssica” de la intervenció del disseny en la materialització d’un producte, a la qual
anomenarem existencial, Fig. 23.1 a), és aplicable als productes electrònics, així com a una gran majo-
ria dels productes manufacturats. Aquesta concepció utilitza el disseny com a mitjà per aconseguir
l’“existència” del producte. Es planteja una estructura d’acció en què el producte passa per fases suc-
cessives de disseny, fabricació, utilització i rebuig o reciclatge, com a final de la vida útil del mateix.
Aquest estereotip planteja una concepció minimalista d’un producte, que apareix usualment com a
resultat de la immaduresa tecnològica de qui l’exerceix habitualment amb objectius exclusius de rendi-
bilitat a curt termini. Segons Polakowsky [POL97], en una primera fase, les empreses actuen amb
estratègies reactives, poc eficients i costoses, dissenyen productes i els processos per fabricar-los,
sense plantejar-se què és tolerable i què no ho és per al medi ambient, o com s’haurien de desfer de les
deixalles. En una segona fase d’evolució empresarial, el disseny considera aspectes mediambientals i
busca minimitzar l’impacte especificant elements i processos menys contaminants. En la tercera fase
aptitudinal d’una empresa, el producte no es deixa passar de l’etapa de disseny fins que no sigui satis-
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factori el seu impacte mediambiental, de seguretat i de salut (ESH, Environment, Safety and Health),
considerat des de l’obtenció de matèries primeres fins al procés de manufacturació, transport, empa-
quetat, utilització del producte. Per acabar, es pensa què fer amb ell quan arribi al final de la seva vida
útil.

En aquest sentit, és oportú proposar una concepció “essencial” del disseny, Fig. 23.1 b), en la qual s’in-
dica explícitament que el disseny d’un producte consisteix no solament a fer realitat el producte i les
seves prestacions, sinó que a més es dissenya el procés de fabricació, es dissenya la utilització del pro-
ducte, incloent-hi i prevenint els efectes laterals d’aquesta utilització com ara residus o consum, i es
dissenya la reutilització i/o el rebuig de cadascuna de les parts del producte, tenint en compte i mini-
mitzant, en tots els casos, l’impacte mediambiental que es produirà, la utilització dels materials i la
despesa dels recursos energètics.

Fig. 23.1. Concepcions a) “existencial” i b) “essencial” del disseny d’un producte.

Sematech Inc. [WWW4], una associació integrada pels deu fabricants més importants de semiconduc-
tors dels Estats Units d’Amèrica, ha endegat un projecte anomenat DFESH ( Design for Environment,
Safety and Health), l’objectiu del qual és posar a punt un paquet d’eines informàtiques, tres de les
quals es troben actualment en període de desenvolupament: la primera, CARRY, és un model d’ordina-
dor d’“estimació de riscos d’impacte ambiental”; la segona eina modela el flux de material i energia en
els equips i els processos de fabricació de semiconductors, i la tercera és un model “comptable” que
determina els costos i els beneficis mediambientals, de seguretat i de la salut de diferents opcions tec-
nològiques.

La proposta de Sematech és una ampliació del programa DFE (Design for Environment), l’objectiu del
qual és facilitar sistemàticament la consideració del disseny per respectar el medi ambient, la salubritat
i la seguretat en tot el cicle de vida dels productes manufacturats [PRO4, Sandborn i altres]. DFE és
una col·lecció de recomanacions i pràctiques de disseny per tal de crear productes i processos ecoefi-
cients [FIK96]. Les activitats en el disseny que comprèn DFE inclouen disseny per: desmuntar, recu-
perar, reciclar, abocaments, minimització de productes perillosos, minimització en l’impacte sobre la
salut humana i la seguretat. El disseny per al medi ambient es compon tradicionalment de l’anàlisi del
cicle de vida (anàlisi inventatòria preliminar), de consells per a la substitució química/material, així
com també de bases de dades, les quals relacionen l’impacte ambiental amb dades reguladores. En
[PRO4, Wilson i altres] es discuteixen diverses eines de programació que poden ser aplicades a DFE.
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A [PRO2, Kortman i altres] presenten una sèrie d’exemples per a la implantació de DFE i discuteixen
sobre la viabilitat de la seva propera implantació. Darrerament, en [PRO5, O’Hara i altres] analitzen
l’impacte internacional sobre regulacions i estàndards dels principis del DFE.

23.3 L’ambientalització com a característica especificable

La respectuositat mediambiental d’un producte, tal com succeeix amb la seva fiabilitat o amb la seva
seguretat enteses com a propietats o especificacions del mateix producte, i que mesurarem o avalua-
rem després o durant la seva fabricació, serà la que resulti del disseny que s’hagi realitzat del pro-
ducte i del seu procés de fabricació. L’ ambientalització d’un producte s’ha d’especificar i dissenyar
perquè la posseeixi el producte que es fabrica; aquesta és una proposta aplicable a la no contamina-
ció, a l’eficiència energètica i a la de recursos. Efectivament, qualsevol producte difícilment estarà
“ambientalitzat”, serà fiable o segur, tal com succeeix amb qualsevol altra característica tècnica o
funcional, si durant l’etapa de disseny no s’han proposat, especificat i realitzat esforços perquè així
sigui. Les característiques d’ambientalització d’un producte, equip o sistema electrònic s’han d’esta-
blir des del principi de la seva concepció, tal com s’ha de fer amb qualsevol altra especificació que es
desitgi que posseeixi. El fet d’intentar assolir aquestes característiques mitjançant un redisseny poste-
rior ocasiona retards i despeses superiors a igualtat de prestacions finals del producte.

23.4 Recursos ambientalitzadors de l’enginyeria

El recurs fonamental de l’actuació de l’enginyer és el disseny. Dissenyar electrònica és aplicable a dis-
senyar productes electrònics, englobant l’àmplia gamma de materials, components, circuits, equips i
sistemes electrònics, havent de tenir en compte, en cadascun dels casos, la fabricació, la utilització i el
rebuig dels mateixos.

D’altra banda, entenem que l’impacte mediambiental es manifesta essencialment tant per la contami-
nació o riscs de contaminació, per la intervenció de productes perjudicials o nocius en la producció,
generació, utilització, manipulació i rebuig, com per la ineficiència en l’ús dels recursos, ja siguin
materials o energètics.

Taula 23.1. Classificació de les accions de disseny amb objectius ambientalitzadors i àrees especials
d’implicació ambiental de l’electrònica.
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A més, tenint en compte que els “productes afectats” són tant els equips de natura essencialment
electrònica, com els que utilitzen o poden utilitzar l’electrònica com a element de millora en les seves
prestacions, es pot establir una estructuració de les accions de disseny, que es recullen en la taula 23.1,
la qual descriu aquest repartiment conceptual mitjançant una matriu de dotze elements en tres dimen-
sions, corresponent la tercera dimensió a Contaminació i Eficiència, les inicials de les quals apareixen
darrere els dígits de les altres dues dimensions. Tot i que la incorporació de l’electrònica a altres siste-
mes no essencialment electrònics no és un concepte gens novedós i està perfectament assumit en la
pràctica usual, el que sí resulta novedós és proposar sota una mateixa estructura els equips clàssica-
ment acceptats com electrònics juntament amb el concepte de “què poden fer l’electrònica i l’automà-
tica per millorar l’ambientalització de la resta d’equips i sistemes no essencialment electrònics?”. Tal
és el cas de {2.1.E/C}, per la intervenció de l’electrònica en el procés de fabricació d’altres equips,
incorporant, per exemple, sensors de monitorització i control del procés; o bé {2.2.E/C}, amb incorpo-
ració d’electrònica als mateixos sistemes o equips no electrònics amb la finalitat de reduir el seu
impacte ambiental millorant les prestacions i el rendiment, com també en {2.3.E/C}, usant electrònica
en la planta de desmuntatge i reciclatge, amb sensors, control, identificació i selecció d’objectes i
parts, així com mètodes d’anàlisi d’imatge amb reconeixement de formes, per citar-ne algunes possibi-
litats.

A més de les descrites en aquesta classificació, queden dues altres àrees d’implicació de l’electrònica
cap al medi ambient força positives i importants.

{IDM} .- La Instrumentació Diagnòstica Mediambiental, que engloba des dels sensors fins als siste-
mes de fusió de dades.

{MA} .- La Modelització Mediambiental (híbrid d’Electrònica i Informàtica), amb eines de previsió
d’efectes i avaluació de costos mediambientals.

PROPOSTA D’A CTUACIÓ. La metodologia que es proposa és simple; consisteix a sotmetre els equips i
els processos en fase de disseny o, tot i que no és tan adequat, en fase de producció a una anàlisi o
auditoria per identificar punts febles i problemes per tal de dissenyar solucions particularitzades
amb les quals concretament cadascun d’ells pugui assolir especificacions o reduir el seu impacte
ambiental.

a) Accions ambientalitzadores en la fabricació d’elements electrònics.
Disseny del procés de fabricació:
● Disminuir la contaminació produïda pel procés de fabricació {1.1.C}
● Millorar l’eficiència del procés de fabricació { 1.1.E}

b) Accions ambientalitzadores per a la utilització dels equips electrònics.
Disseny per tal que l’ús d’equips electrònics redueixi el seu impacte ambiental:
● Disminuir la contaminació produïda en la utilització {1.2.C}
● Millorar l’eficiència en la utilització { 1.2.E}

c) Accions ambientalitzadores per al reciclatge i/o el rebuig d’equips electrònics.
Disseny de la modalitat de rebuig i de reciclatge d’equips electrònics:
● Minimitzar la contaminació al final de la vida útil d’un producte { 1.3.C}
● Millorar l’eficiència recuperant elements i energia { 1.3.E}

d) Accions ambientalitzadores incorporant elements electrònics en els processos de fabricació 
d’equips o sistemes no electrònics.
Disseny del procés de fabricació d’elements no electrònics:
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● Disminuir la contaminació produïda pel procés de fabricació {2.1.C}
● Millorar l’eficiència del procés de fabricació { 2.1.E}

e) Accions ambientalitzadores incorporant elements electrònics en la utilització d’equips no electrò-
nics.
Disseny per tal que l’ús d’equips no electrònics redueixi el seu impacte ambiental:
● Disminuir la contaminació produïda en la utilització {2.2.C}
● Millorar l’eficiència de la utilització { 2.2.E}

f) Accions ambientalitzadores utilitzant electrònica per millorar el procés de reciclatge i/o rebuig d’e-
quips no electrònics.
Disseny del sistema de rebuig i/o reciclatge d’equips no electrònics:
● Minimitzar la contaminació al final de la vida útil del producte {2.3.C}
● Millorar l’eficiència recuperant elements i energia { 2.3.E}

23.5 Casos rellevants

A partir d’aquí establirem, a tall d’exemple, situacions meritòries d’atenció ambiental.

23.5.1 Fabricació de circuits integrats i impresos {1.1.C/E}

En la fabricació de circuits integrats i circuits impresos intervenen molts elements metàl·lics, com ara
alumini, coure, ferro, kapton (fulla poliamida), Monel 404, níquel, acer inoxidable (301, 304, 316,
321), acer (4750, C1018), vespel i altres. Aquests elements, durant la seva fabricació i manufactura-
ció, han estat recoberts d’olis protectors tant pel que fa a una posterior manipulació i transport com
per a una perfecta conservació del seu estat enfront d’agents corrosius. En el moment de la utilització
dels elements metàl·lics, aquests s’han de rentar per eliminar aquestes capes protectives i aprofitar la
totalitat de la seva conductivitat. Històricament, la neteja es realitzava amb un vapor desengreixant
anomenat Freó TMS (CFC-113, metil alcohol i additius). En un primer esforç es va eliminar l’ús de
CFC-113, reemplaçant-los per TCA (1-1-1-tricloretà). Però l’any 1990, es recomanà evitar l’ús del
TCA i dels CFC-113. Es plantegen diverses alternatives com ara terpens, barreges d’hidrocarburs,
alcohol isopropil, HCFC i sabons aquosos. Cadascun d’aquests elements alternatius produeix avan-
tatges i inconvenients, atès que alguns són inflamants, altres són escassos i altres, com l’aigua i el
sabó, són limitats en una política respectuosa amb el medi ambient. En [PRO3, Alston] realitza pro-
ves per netejar superfícies metàl·liques engreixades i compara els resultats usant diversos netejadors,
incloent-hi els TCA. Els resultats demostren que no cal recorre als TCA, però els seus substituts
reporten uns problemes mediambientals greus. Aleshores es planteja l’interrogant següent: quant bo
era el TCA de totes maneres?

Un altre dels elements contaminants que cal eliminar en el procés de fabricació de circuits impresos és
el plom. Actualment, el plom és un dels elements principals en el procés de soldatge de dispositius
electrònics i l’objectiu principal és la seva substitució per elements no tan tòxics com, per exemple,
tecnologies lliures de plom (lead-free) o conductors adhesius. Aquesta darrera alternativa és la candi-
data més ferma a la substitució del plom, atès que el contingut en metalls preciosos dels conductors
adhesius fa que el seu reciclatge sigui més rendible que els metalls dels aliatges lliures de plom. En
[PRO4, Segerberg i altres] realitzen un estudi comparatiu entre diferents conductors adhesius utilitzant
or, plata, coure, plom i zinc, i les millors prestacions (rendibilitat producció/reciclatge/qualitat) són
assolides pels conductors adhesius de plata (silver-epoxy). En [PRO3, Melton] analitza diverses alter-
natives al plom en el procés de soldatge i avalua l’ús de conductors no metàl·lics isotròpics, anisotrò-
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pics i elastòmers. La conclusió és que cal un esforç global per reduir el consum de plom enfront d’al-
ternatives més respectuoses amb el medi ambient, però, a la vegada, més costoses econòmicament par-
lant.

23.5.2 Emissions químiques en la utilització de l’electrònica {1.2.C}

Els fabricants de productes electrònics han de comprendre i assumir no solament l’impacte ambiental
que representen els seus processos per a l’entorn exterior ( outdoor), sinó que també han de reconèixer
el paper que exerceixen les emissions químiques dels seus productes en els entorns tancats (indoor).
Els últims anys han anat apareixent nous casos de malalties que són atribuïdes a la contaminació en les
oficines o dins dels edificis [BRO93], com ara la síndrome de l’edifici malalt [MOL89]. És important
que els fabricants de productes electrònics seleccionin el material i els components per tal de minimit-
zar l’impacte del producte tant en els entorns oberts com tancats. Malauradament, els fabricants inver-
teixen més recursos a mesurar l’impacte dels seus productes en deixalles sòlides i residus que no pas a
analitzar el seu ús en l’entorn habitual d’utilització. Molts productes electrònics habituals en oficines
(com són impressores làser, fotocopiadores, ordinadors, terminals, lectores/impressores de microfit-
xes...) poden generar productes químics orgànics volàtils (COV) i partícules nocives, les quals afecten
significativament la qualitat de l’aire respirable. Com a resultat d’aquestes emissions, els productes
que originalment semblaven inocus, es veuen implicats en aquesta degradació de l’aire. A aquest
efecte, s’han desenvolupat diversos mètodes per determinar l’impacte mediambiental de l’equipament
habitual d’oficina, [BRO91]. Sembla, doncs, important que en un futur les directrius per a la selecció
de materials i l’enginyeria en la producció incloguin consideracions mediambientals per a entorns tan-
cats. Les emissions VOC més típiques dels productes citats anteriorment són: n-butanol, ozó, toluè,
benzè, amoníac, 1-1-1-tricloretà, isopropanol, acetona, entre moltes altres, [PRO3, Brooks i altres].

La mesura de les emissions dels productes electrònics i la recerca del seu impacte en els entorns tan-
cats requereixen la cooperació de toxicòlegs, enginyers de materials, enginyers mediambientalistes i
professionals de la seguretat. El resultat, mentrestant, són conseqüències adverses per a la salut, com
ara càncers, malalties infeccioses, al·lèrgies i irritació de les vies respiratòries i dels ulls, totes elles
atribuïbles a les partícules trobades a l’aire dels entorns tancats.

23.5.3 Recuperació i reciclatge {1.3.C/E}

Al llarg de les últimes dècades, la indústria de l’electrònica ha treballat durament per tal de millorar
l’impacte mediambiental en la manufacturació de semiconductors, circuits impresos, components i sis-
temes i productes electrònics. Els propòsits mediambientalistes han canviat en la indústria del tracta-
ment de residus cap a la minimització de residus, la prevenció de contaminació, el disseny pel medi
ambient i, fins i tot, la definició d’un nou camp: l’ecologia industrial. Actualment, l’interès creix en un
assumpte cabdal: desfer-se dels productes electrònics al final del seu cicle de vida útil. En aquest cas,
el fet de desfer-se’n es refereix a la manipulació del producte, la renovació, la remanufacturació, el
reciclatge, la recuperació i altres opcions. Està emergint una nova indústria per recuperar i reciclar els
productes electrònics vells. El terme vell, quan s’aplica a aquests tipus d’articles, és un terme relatiu.
El ràpid avanç de les tecnologies electròniques i la constant baixada en el cost de producció signifi-
quen que una màquina amb dos anys d’antiguitat està visiblement per darrere de l’estat de l’art i, pro-
bablement, a prop de la substitució o de la renovació (upgrading). Molts altres productes, com ara
màquines de rentar o refrigeradors, perduren al llarg d’una dècada. Com a resultat d’això, els produc-
tes electrònics envelleixen ràpidament, els cicles de venda dels productes s’escurcen notablement, la
tecnologia progressa amb constants millores i l’obsolescència s’accelera. Estimacions recents apunten
que dos milions de tones de productes electrònics entren com a escombraries als Estats Units [PRO2,
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Smith i altres], mentre que moltes més tones estan encara emmagatzemades (tres quartes parts dels
productes obsolets no es llencen a les escombraries). Pel que respecta a Europa, s’estima que l’any
1998 es generaran set milions de tones de productes electrònics [PRO2, Cramer i altres].

Els productes electrònics que esdevenen deixalles representen l’1% d’escombraries sòlides en diverses
estimacions. Però si aquests productes no són tractats correctament poden representar un greu perill
per al medi ambient a causa, principalment, de la presència de plom, níquel, cadmi i altres materials
pesants que apareixen en molts productes.

La indústria de la recuperació que ha emergit és capaç de treure partit dels sistemes obsolets buscant
altres mercats (països menys desenvolupats, educacionals...) per a aquests equips, renovant i actualit-
zant-los i, també, escollint-ne les parts útils i revenent-les. No obstant això, aquesta indústria està lluny
de la recuperació del material reciclable (com ara plàstic, vidre i metalls) a gran escala. La raó princi-
pal és la llarga llista i la tremenda diversitat de productes i materials per reciclar.

Diversos grans fabricants d’equipament original han reconegut la importància de l’abocament i han
arribat a acords amb terceres parts per al tractament del seu material obsolet; altres han establert facili-
tats de desmuntatge i recuperació pel seu propi compte. Aquestes operacions s’espera que siguin solu-
cions intermèdies fins que la infraestructura del reciclatge no estigui completament desenvolupada,
però alguns fabricants, com ara IBM o Digital, ho estan veient com un negoci rendible i ho poden
mantenir indefinidament.

Els acords veritablement efectius a llarg termini requereixen la col·laboració entre la indústria i els
governs, mantenint l’interès públic. Al costat del desenvolupament industrial i comercial de les empre-
ses de recuperació, s’ha de treballar de prop amb totes les instàncies governamentals (municipis,
governs autònoms i governs centrals) per tal de definir objectius comuns per equilibrar l’economia, el
medi ambient i els concerts socials.

23.6 Procés de final de vida dels productes electrònics {1.3.C/E} {2.2.E}

Cal diferenciar cinc fases en el processament de final de vida dels productes electrònics, les quals porten
associades unes despeses que influiran directament en l’execució de cadascuna. Aquestes fases són:

a) Recollida i transport des de l’usuari final fins a la planta de desmuntatge i reciclatge.
b) Desmuntatge. Actualment aquest procés és principalment manual, fet que implica grans despeses.
c) Processament mecànic. Aquests costos impliquen les tècniques de fragmentació i separació dels

components. Tot i que aquest procés és més econòmic que el desmuntatge manual, és més complex
obtenir materials purs.

d) Processament (reciclatge). Aquesta fase serà beneficiosa quan el valor secundari dels materials
sigui prou elevat. Per tant, seran apropiats per a posteriors processaments el regranulació del plàs-
tic, la reutilització del vidre i la fosa del coure. Aquests guanys podran compensar els costos en
altres fases del tractament del final de vida dels productes electrònics.

e) Abocament final. Aquests costos depenen de la quantitat i del tipus de residus que s’han d’abocar
(plàstics impurs, metalls no recuperables, residus).

El cost del tractament del final de vida dels productes electrònics depèn de totes i cadascuna de les
fases anteriors, mentre que els beneficis es produeixen principalment en la fase de processament i reci-
clatge. La quantitat de materials valuosos que poden ser reciclats és crucial per als potencials guanys.
Respecte a aquest punt es poden aconseguir millores substancials mitjançant:
a) reciclatge de plàstics, en totes les caixes que contenen productes electrònics;
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b) reciclatge de vidre, particularment en els tubs de raigs catòdics de monitors i televisors;
c) tècniques avançades en la mecanització i la separació d’elements que puguin recuperar més mate-

rials valuosos;
d) ecodisseny de nous productes en els quals el temps de desmuntatge es pugui minimitzar en un futur

conduint a una reducció en els costos.

Actualment, el quocient costos/beneficis en tot el procés global de reciclatge encara és superior a la
unitat, però cal destacar que diverses empreses juntament amb els governs fan esforços constants per
tal de baixar el quocient per sota de la unitat. Caldrà, però, esperar al proper mil·lenni per assolir
aquesta important fita.

23.7 Materials {1.3.C} {1.3.E}

Els components i els dispositius electrònics estan formats d’una gran varietat de materials, compostos i
elements, entre els quals destaquen els metalls, els plàstics (de flama retardada), el vidre i la ceràmica.
Per tal d’avaluar tant el possible reciclatge dels materials com el possible impacte en el medi ambient,
els materials i les substàncies s’agrupen d’acord amb el seu impacte ambiental en: substàncies ecotòxi-
ques, ecocrítiques, ecorellevants, indiferents i aprofitables (Taula 23.2). Aquesta possible classificació
dels materials que componen els dispositius electrònics, acceptada per diversos autors [PRO1, Bau-
mann i altres], [LEG95], marca el grau d’ecoeficiència d’un producte, la qual cosa permet fer una com-
paració entre productes ràpida d’interpretar. Per a una producció “verda” cal minimitzar l’ús de les cate-
gories I a IV i, per contra, treure el màxim rendiment de la categoria V, els materials de la qual poden
rendibilitzar els esforços en el reciclatge dels productes que els inclouen.

Taula 23.2 Classificació per categories d’elements químics que integren els dispositius electrònics

I. Ecotòxics II. Ecocrítics III. Ecorellevants IV. Indiferents V. Aprofitables
Be Co Ag Fe Au
Cd Cr Cu Mn Pd
Sb Mo Ni

Pb Sn
Zn

Font: [PRO2, Baumann i altres]

Aquesta classificació permet establir una comparació entre components electrònics en cinc categories,
cosa que possibilita als productors crear dispositius més “verds”.

23.8 Estratègies de desmuntatge {2.3.C} {2.3.E}

Tot i que avui en dia la tècnica de desmuntatge manual encara és la més habitual i utilitzada, els 
processos de producció avançada en permeten l’automatització. En els processos manuals, s’ha de 
preparar el treballador per a la seva seguretat. En el reciclatge de monitors (CRT) intervenen moltes
operacions en què hi ha un alt risc per a la salut de l’operari: els tubs poden explotar en ser manipulats,
apareixen moltes peces tallants (vidre, plàstic) i hi ha perill d’asfíxia per inhalació d’aire amb pols de
plom. Un altre risc és la pròpia fatiga i tedi del treballador, amb la consegüent pèrdua de qualitat en el
treball. Diverses factories comencen a automatitzar aquests processos amb un alt cost d’inversió, però
pensant en una ràpida rendibilització [PRO4, Feldmann i altres]. En el reciclatge de plaques de circuit
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imprès, també s’està imposant l’automatització en el desmuntatge [PRO2, Lidgate i altres], en concret
s’utilitzen sistemes de visió per computador per a la identificació dels components electrònics, els
quals són retirats per un robot i classificats posteriorment per a una possible reutilització.

El desmuntatge ha esdevingut una peça clau en el reciclatge i la reutilització dels components electrò-
nics i els seus suports. Els fabricants, conscients d’aquest fet, estan canviant les tècniques de producció
per orientar-les a la fabricació i el muntatge de dispositius que permetin ser desmuntats automàtica-
ment amb un baix cost. Aquesta tendència sembla guanyar terreny respecte a una fabricació racional,
equilibrada i “verda” dels equips electrònics i els seus suports. S’han realitzat diversos estudis en els
quals es comparen els costos i els beneficis per a diferents estratègies de desmuntatge, [PRO3, Lou,
Leu & Jorjani], [BYL95], [DYE90], [SAT90].

23.9 Modelització mediambiental {MA}

Els ordinadors són un altre producte més del resultat de l’era de l’electrònica i, com a tal, usarem el seu
potencial com a eina mediambientalitzadora en una sèrie de processos concrets. La simulació és un
dels camps on més èmfasi prenen els ordinadors i una de les aplicacions és l’estudi i la modelització
del comportament de l’atmosfera davant els efectes de les concentracions de diòxid de carboni, així
com fer prediccions sobre el canvi climàtic mundial [ARR96]. [YOU93] planteja al lector la con-
trovèrsia eficiència/deficiència mediambiental en la utilització d’ordinadors per a usos personals. L’al-
tre camp d’aplicació dels ordinadors són els processos industrials, la seva regulació i control. El con-
trol per computador sobre aquests processos de producció permet reduir les despeses tant energètiques
com de materials i components necessaris per a la producció. Aquest control és, en definitiva, un
estalvi i una reducció de l’impacte mediambiental que l’electrònica (i els seus derivats) provoca. En
concret, en [QUE87] es proposa l’optimització de consum energètic en la xarxa de distribució d’aigua
potable a la ciutat de Barcelona i, actualment, es treballa en el desenvolupament d’un projecte
ESPRIT, WATER-NET, amb els mateixos objectius per a la ciutat de Sintra (Portugal).

23.10 Normatives ISO 14.000

La norma ISO 14.000 és la certificació per a l’estàndard de sistemes amb referències mediambientals
(EMS) i és el primer paquet específic orientat a la protecció i el respecte del medi ambient. S’han reco-
llit, tanmateix, articles i adreces en què es redacten diverses normes ISO per a la regulació en la 
producció d’equipament electrònic, així com per a la regulació en la recollida i el reciclatge d’aquests
productes. Només ens limitarem a citar les fonts per a posteriors ampliacions del lector.

23.11 Conclusió

És important tenir sempre en compte el paper destacat que exerceix el disseny d’un producte realit-
zat per tal que en la fabricació, durant la utilització i en assolir el final de la seva vida útil decreixi
l’afectació del medi ambient. És, així mateix, destacable el singular paper que pot desenvolupar 
l’electrònica, la qual, apropiadament incorporada a elements i sistemes no essencialment electrò-
nics, minimitza l’impacte ambiental dels mateixos.

L’ecoeficiència en la indústria de l’electrònica es pot resumir en quatre punts:

a) Ús més eficient de les fonts d’energia i del material.
b) Extensió de la vida útil dels productes.
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c) Prevenció de la contaminació.
d) Reutilització i reciclatge.
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Adreces web d’interès:
Entre les organitzacions que disposen de servidors web s’hi troben agències governamentals, organit-
zacions mediambientalistes sense ànim de lucre i empreses que donen servei a altres empreses (clients)
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per tal de complir els requisits exigits pels estàndards ISO 14.000. A continuació s’han recollit algunes
de les URL més interessants, tant per la informació que donen com pels serveis que ofereixen.

[WWW1] http://www.epa.gov/commonsense/: agència governamental.
[WWW2] http://www.recycle.net/recycle/Glass/crt/index.html: es detallen per categories tots els ele-
ments reciclables així com empreses especialitzades.
[WWW3] http://www.microweb.com/pepsite/Recycle/recycle_index.html: © PEP National Directory of
Computer Recycling Programs.
[WWW4] http://www.sematech.org/public/
[WWW5] http://fox.nstn.ca/: Canadian Public Sector Quality Association (normativa ISO 14.000).
[WWW6] http://www.cutter.com/iso14000/isoinfo.htm: normativa ISO 14.000.
[WWW7] http://www.icfkaiser.com/iso14k: normativa ISO 14.000.
[WWW8] http://pmi.princeton.edu/conference/environmental/index.html: organització de conferències
i congressos relacionats amb l’electrònica i el medi ambient.
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Epíleg: Medi ambient i tecnologia, un conflicte constant en el 
desenvolupament tecnològic

Jordi Bruno Salgot, coordinador de Recerca Mediambiental

Al fons de la major part de les nostres aigües superficials, a la interfície entre l’aigua i els sediments,
habita un tipus de cuc que els biòlegs anomenen tubífex. Aquest organisme té una anatomia molt pecu-
liar, ja que mentre la boca la té a l’extrem frontal, l’oxigen el respira per l’extrem del darrere. 

Aquesta anatomia posa el tubífex en una situació de conflicte constant: si vol menjar, s’ha d’enterrar
en els llots que no tenen oxigen, mentre que per respirar ha de mantenir-se a les aigües; allí hi ha oxi-
gen però poc menjar. Aquesta situació antinòmica (d’aparent contradicció entre dues lleis naturals) és
una propietat constitutiva dels éssers vius, inclosos els humans: les condicions de preservació de la
vida estan molt relacionades amb les de destrucció de la vida.

Aquesta propietat constitutiva és particularment punyent en el cas de la societat humana, en què el
conflicte continu entre l’explotació dels recursos naturals i la protecció del medi ambient ha provocat
que l’ordenació de la societat humana es fes sempre a costa d’altres nivells d’ordre de l’entorn.

La humanitat, inicialment formada per uns consumidors fisiològics relativament poc importants en el
planeta, ha esdevingut un gran conjunt d’éssers intel·lectualment inventius, amb una capacitat alta de
manipulació geoquímica, que utilitzen grans fluxos de matèria i energia per incrementar el seu domini.
Segons la zona on ens situem, els humans dissipem d’entre 20 i 100 vegades l’energia necessària per al
nostre metabolisme. A la figura 24.1 esquematitzem els fluxos d’energia per persona en diverses fases
de la civilització humana.

Si apliquem els principis de la termodinàmica al nostre sistema del planeta Terra, ens trobem que el
segon principi requereix que qualsevol procés espontani comporti un increment de l’entropia i, per
tant, qualsevol increment entròpic a l’ecosistema humà s’ha de fer a costa de la reducció en entropia de
l’entorn.

Els cicles químics globals i la contaminació

Aquesta disminució de l’ordre a l’entorn es manifesta principalment en forma de contaminació; els
efectes de la tecnologia i les conseqüències de la dissipació d’energia es transmeten a llargues distàn-
cies i les conseqüències són de caràcter global (per exemple, el canvi climàtic provocat per l’increment
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del CO2 atmosfèric derivat de la combustió de combustibles fòssils). Com ja hem pogut veure, la uti-
lització energètica en molts països de l’hemisferi nord excedeix el flux energètic de tipus biòtic (foto-
síntesi). La hidrosfera manifesta els impactes no solament de les conques de drenatge, sinó també de
les emissions transportades a través de l’atmosfera. Els ràpids canvis d’ordre químic i biològic que
podem observar en molts entorns de les aigües costaneres i fluvials són un subproducte de la dissipació
progressiva d’energia que el nostre desenvolupament tecnològic ocasiona. Tot això deriva en grans
pertorbacions en els cicles globals dels principals elements químics (C,S,N,P) i el seu repartiment
entre els diversos compartiments (atmosfera, hidrosfera i biosfera).
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FLUX D’ENERGIA EN WATTS PER PERSONA

Sol

12·107

60.000 m2

100

Fruits
Animals

Caçador - fa 100.000 anys
(1,6·10 -3 watt per m2)

Agricultura primitiva
(L’India actualment)
(0,03 watt per m2 )

Sol
8·105

4.000 m2
100 arròs, blat de moro100 arròs, blat de moro

Pastures
Lle

t

1,5
600 1/10

Treball    20

Excrement 10

Camp
4.000 m 2

Sol

8·10 5

mecànica + química

Energia fòssil i
nuclear

800

3.000

100

50

Carn
1.000

1.000

500

Excrement
700

1/2

L’hemisferi Nord, actualment
(0,27 watt per m2)

Fig. 24.1 Fluxos d'energia per persona en diverses fases de la civilització humana
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El paper dels científics i dels tecnòlegs davant d’aquesta situació

Tal com volem esquematitzar a la figura 24.2, els diversos components del sistema estan molt connec-
tats entre si. El motor és dirigit pel sistema politicoeconòmic i els científics i tecnòlegs tenim el deure
moral, derivat del nostre coneixement, d’observar i entendre els canvis que estem produint i, amb el
nostre enginy, intentar minimitzar les conseqüències de la dissipació de l’energia que es deriven dels
avenços tecnològics.

En aquest sentit, l’entrellat tecnològic ha de ser com un àgil tubífex que sigui capaç de continuar opti-
mant les fonts de desenvolupament tecnològic i alhora mantenir sempre sobre l’aigua la part posterior,
per tal que puguem continuar respirant. Aquest és el veritable repte tecnològic del segle XXI.
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Fig. 24.2 El motor de la civilització a l'ecosfera converteix, amb l'ajut de l'energia, els recursos en productes,
que finalment esdevenen residus. Alguns d'aquests residus es poden reciclar, però la majoria es dispersen en el

medi natural. Com més ràpid funciona el motor, més ràpida és la producció dels residus generats.
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