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RESUM

La contaminacio sol expresser-se en especies quimiques concretes, cosa que indueix

una relacio reversible entre la contaminacio i la Qufmica, donant floc a nombrosos equfvocs,

com es el cas que alguns quimics analistes prenen la iniciativa per a dissenyar estudis i inter-

pretar resultats, recolzats en la capacitat de l'instrumental de mesura, quan, en realitat, son

questions multidisciplinaries, molt complexes.
El punt de vista quimic dona una referencia important, que cal valorar oportunament

dins el context general de la questio ambiental. Aquesta valoracio s'ha de fer en termes de
fiabilitat dels resultats de laboratori i de ]a mostra objecte de mesura, respecte a la seva repre-
sentativitat d'un lloc o d'una situacio concreta.

Es consideren algunes possibilitats per a garantir la fiabilitat, mitjancant tecniques, com
el disseny d'experiencia, els exercicis d'intercalibracio entre laboratoris, i els metodes avancats
per al tractament i presentacio de resultats.

Hem cregut que podria interessar de coneixer algunes idees a les quals hem arribat, des-

pres de participar en projectes de seguiment i de desenvolupar estudis metodologics per a

la determinacio de contaminants en el Medi Ambient.

Aquesta Ifnia de treball fou adoptada per a adjuntar, en un tema comti, les diferentes
especialitats del Departament d'Analftica i per a participar en projectes multi disci plinaris i
multinationals.

La contaminacio, entesa com la presencia d'una substancia en un hoc que
no li correspon, tot provocant una alteracio del medi, presenta diferents aspec-
tes: socials, humans, economics i tecnics; aquests ultims solen expressar-se en
termes quimics, es a dir, amb la presencia i concentracio d'elements o de mole-

cules. Aixi, doncs, el punt de vista quimic permet de simplificar els problemes,

observant-los a escala <<micro>>, aplicant-hi conceptes que expliquen la reacti-

vitat entre els diferents materials components del medi. Els raonaments mitjan-

cant els mecanismes quimics, permeten un coneixement mes profund dels feno-
mens observats, pero no es correcte d'extrapolar aquests raonaments per a es-
tablir previsions sobre causes o sobre impactes, perque cal tenir en compte altres
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punts de vista , com son el del meteoroleg , ecbleg , bioleg, geoleg , etc., que Bolen
retornar -nos a 1'eseala << macro >>, i ponderar , aixi., la significacio de les dades.

Es evident que la contaminacio es un fet inevitable , corn a consequencia de
qualsevol activitat que generi residus d ' energia, de materia o d ' informacio', corn
diria el professor Margalef; tambe horn accepta la limitacio de la natura per a
eliminar, espontaniament , aquestes quantitats de residus ; i, finalment , es prow
estesa l'opinio que les solutions al problema d'acumulacio de contaminants hem
de cercar- les en la tecnologia . Aixi, veiem que, aplicant ciencia quimica , es pos-
sible de corregir problemcs de contaminacio. Malauradament, els quimics han
estat mes sollicitats per a dur a terme tasques de produccio , que per a activitats
preventives i correctives , encara que en els darrers deus anys s'han incorporat
a la recerca de programes sobre el Medi Ambient, corn a prioritaris en les so-
cietats mes avancades.

Si el punt de vista quimic to utilitat, la Quimica Analitica dona la informa-
cio necessaria per a coneixer el medi, i aixi , s'han aplicat molts esforcos, tant a
dissenyar metodologies de treball, corn per a l'obtencio de dades. Aquestes dues
activitats generen un proces iteratiu , ja que, en disposar de dades fiables, s'am-
plien cls coneixements i plantegen noves hipotesis que necessiten esser confir-
mades amb informacio mes elaborada , i per tant , cal desenvolupar noves tecni-
ques , nous instruments per a tenir dades mes fines. Per exemple , veiem que
ha evolucionat l'estudi de les traces de metalls , que en principi apareixen en les
normes ( farmacopees , codexs alimentaris , etc.) expressades corn a plom, corn
el resultat de comparar la turbidesa o la coloracio marro de la mostra amb una
escala de concentracio de plom , en tractar -Ies amb sulfhidric ; la tecnica es una
simple observacio en tubs Nessler , a 1'abast de qualsevol laboratori , permetent
d'arribar a concentracions de 10 - 3 o 10-6. Posteriorment , es concreta el contin-
gut de cada metall, sobretot aquells relacionats amb alguna catastrofe, corn es
el cas del mercuri i el cadmi. La tecnica mes aplicada ha estat l'absorcio atomica,
permetent de coneixer la importancia de les traces de metalls, en quantitats de
l'ordre de nanograms.

Actualment , i com a resultat de 1'esmentat proces iteratiu , hem demana
l'especiacio dels metalls , ja que sabern que les deferents formes quimiques, en
les quals es reparteix el contingut total d'un metall , presenten comportaments
diferents. Aixi, per exemple, el crom hexavalent es mes toxic que el trivalent;
les tecniques polarografiques de redissolucio permeten aquest tipus d ' analisi,
i tambe les tecniques separatives ( extraccions, cromatografies , coprecipitacions,
etc.) acoblades a l'absorcio atomica.

Situations molt semblants han passat en el cas del hidrocarburs i altres subs-
tancies, la qual cosa ens permet de dir que la Quimica Analitica com a ciencia
ha estat capac de desenvolupar tecniques i donar respostes valides a les ques-
tions plantejades ; i, malgrat el cost elevat de la instrumentacio , gran nombre
de laboratoris de recerca han participat en analisis relacionades amb la compo-
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sicio quimica del medi, tot generant una gran quantitat de dades, no sempre
amb la fiabilitat necessaria a causa de deficiencies en el mostreig, en la conser-
vacio i preparacio, o en 1'etapa de mesura, pel fet d'utilitzar patrons no adients,
o pel de no tenir cura de les interferencies que acostumen a presentar els proce-
diments analitics.

Per a millorar el nivell de confianca de les lades, horn sot aplicar els exer-
cicis d'intercalibracio, que son efectius si el nombre de laboratoris participants
es gran, i venen acompanyats d'un dialog entre especialistes.

La instrumentacio analitica actual permet alta sensibilitat i precisio, i obliga
que els laboratoris d'analisis quimiques adoptin tecniques que fins ara eren pro-
pies dels de microbiologia, corn es la de filtrar l'aire per a aconseguir un ambient
no contaminat (<<esteril>>), o utilitzar materials d'un sot us (pipetes, tubs, etc.),
o repurificar els reactius purs, etc. Per aixo, el cost dels estudis ambientals es
car, i un cop hi son posats cal apurar al maxim les precautions per tal de garantir
la qualitat de les dades, i, per tant, obtenir la maxima informacio deduible.

Tot aixo ha fet que la Quimica Analitica atengues problemes de complexitat
creixent, tant per Ilur composicio, corn per les petites quantitats a determinar.
Consegiientment, els ambits d'aplicacio han crescut exponencialment, i 1'ana-
lista treballa cada vegada mes a prop d'altres investigadors amb mostres mes
properes a la <<realitat>>.

Tambe l'automacio i les possibilitats que ofereix la informatica han fet crei-
xer, espectacularment, el nombre de dades i d'informacio que un analista pot
<produir>>.

En aquest mare, i en un temps que podria situar-se cap at 1975, es produeix
un canvi important en allo que horn pot demanar a un analista; aquest canvi es
pot simplificar dient que no solament es demanen unes dades, sing la maxima
informacio que horn pot obtenir de les mostres.

La finalitat del treball no es ja l'obtencio d'un valor numeric, sing que horn
questiona immediatament el sou perque, com, d'on ve, que vol significar, etc.

L'estudi de la contaminacio del medi ambient es, potser, un dels ambits on
es mes palesa aquesta nova actitud de la Quimica Analitica, anomenada per al-
guns grups corn <<Quimiometria>>.

No n'hi ha prou de cloure 1'esforc de tants treballs amb grans llistes de va-
lors numerics de les concentrations de moltes especies i diferents llocs.

A mig termini, aixo no es sing una nova faceta de contaminacio. Cal con-
trastar els resultats, tractar-los per tal de posar en evidencia Ilur tendencia en
el temps o en 1'espai geografic, trobar possibles relacions entre especies, o be
amb altres parametres (corrents matins, meteorologia, sedimentologia, factors
socials, etc.), trobar un sistema adient que permeti 1'arxiu i la recuperacio de
la gran quantitat d'informacio obtinguda.

Cal tenir presents aquests objectius ja a l'inici del projecte, per tal de poder
fer un disseny adient del nombre i situacio de les estacions de mostreig, del
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nombre de mostres a obtenir, i dels parametres a mesurar . El disseny es el pri-

mer pas de la Varga cadena que ha de mantenir la fiabilitat de les conclusions,

el qua], malgrat la seva importancia , no ha estat prou ates com d ' altres , diguem-

ne, mes analitics ( conservacio de mostres, etc.)

Horn disposa , avui, de les eines i metodes per assolir aquestes fites. Cal,

pero, tenir ben present tot el proces , ja que no es valid de donar un valor nume-

ric, sing que el medi ambient ens demana d'elaborar informacio per actuar-hi

correctament.

En conclusic , aplicant metodologia analitica horn introdueix el punt de vista

quimic per a abordar el medi ambient ; aquesta aplicacio , pero, estimula la Qui-

mica Analitica per a incorporar tecnologies que permetin als quimics de poder

participar amb plena personalitat en els programer de recerca sobre questions

multidisciplinaries.
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