
 

 

RESUM  1 

RESUM	

Aquest estudi, en el qual s'ha desenvolupat un model per a l'avaluació del risc ambiental que 

generen els retardants de flama bromats (BFRs) en els organismes aquàtics de dos ecosistemes 

d'Amèrica  Llatina,  està  vinculat  al  projecte  BROMACUA  (finançat  pel  BBVA).  Aquests 

compostos (BFRs), són productes químics utilitzats en els plàstics, aparells elèctrics, productes 

tèxtils i molts d'altres per evitar o retardar la ignició d'aquests. Són substàncies que durant les 

últimes dècades han experimentat un gran creixement  i han provocat un estat d'alerta per  la 

seva abundància i perillositat pel medi ambient i els éssers vius. El model dissenyat en aquest 

projecte, està basat en  la  teoria de  la  lògica difusa aplicada mitjançant  la Fuzzy Toolbox del 

Matlab, una eina molt útil per implementar aquest tipus de sistemes. Particularment, el model 

està format per tres subsistemes FIS de tipus Mamdani desenvolupats mitjançant aquesta eina 

del Matlab. Amb la finalitat de millorar i donar una base científica sòlida al model, s'ha precisat 

de les opinions de 38 experts internacionals, els quals han aportat gran quantitat d'informació 

necessària  per  a  construir  i  aportar  la  robustesa  al model.  Aquesta  informació,  s'ha  extret 

mitjançant  l'anàlisi estadístic dels resultats del qüestionari que han respost els 38 experts. El 

model s'ha provat en els diferents casos d'estudi del Pantà Gran de Santa Marta a Colòmbia i 

de la Badia de San Vicente a Xile, zones d'estudi del Projecte BROMACUA. Les concentracions 

dels  sediments  d'aquests  ecosistemes  conjuntament  amb  altres  dades  extretes  de  la 

bibliografia científica (per falta de les dades de Toxicitat i de biota) s'han utilitzat directament 

com a dades d'entrada del model per tal de calcular i extreure el Risc final de contaminació de 

l'ecosistema. Els  resultats obtinguts pels dos BFRs d'estudi  (PBDEs  i TBBPA), han mostrat un 

risc de grau mitjà per contaminació de PBDEs  i un risc de grau baix‐mig per contaminació de 

TBBPA.  Tot  i  que  actualment,  el  risc  no  és molt  elevat,  cal  continuar  avaluant  i  estudiant 

aquestes zones en un futur, ja que un cert augment en la concentració d'aquests contaminants 

en els sediments comportaria un canvi significatiu en el nivell de Risc de l'ecosistema, arribant 

a situacions   ambientals crítiques. El procediment utilitzat en el desenvolupament del model, 

és  el  clàssic  dels  sistemes  FIS,  però  modificat  amb  l'objectiu  d'introduir  els  pesos  de  les 

variables del sistema dins el model difús. Aquesta  innovació s'ha comparat amb els mètodes 

clàssics  dels  sistemes  FIS,  i  s'ha  vist  que  aporta  al  sistema  una  visió més  conservadora  i 

sensible. L'anàlisi de sensibilitat del model, també ha demostrat que aquesta metodologia dels 

pesos innovadora del sistema FIS proporciona un caràcter més precís i proper a la realitat. Per 

altra  banda,  l'estudi  de  sensibilitat  també  ha  indicat  quines  variables  del model  són més 

sensibles  a  petites  variacions.  Finalment,  els  resultats  obtinguts  amb  la  metodologia  del 

projecte,  demostren  que  l'avaluació  qualitativa  del  risc  ambiental  dels  BFRs  és  possible 

mitjançant  la  lògica difusa  i que per  tant, els  valors numèrics  i dades bibliogràfiques poden 

traduir‐se a uns conjunts difusos, que tracten millor  les  incerteses  i ambigüitats associades a 

les variables ambientals i ofereixen com a producte final un concepte de fàcil comprensió per 

la ment humana  com pot  ser el  risc Baix, Mitjà o Alt. Una  informació molt útil per prendre 

decisions ambientals i alhora extreta d'una metodologia de fàcil ús i interpretació. 
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1 INTRODUCCIÓ	

Avui en dia,  la biodiversitat o diversitat biològica s’està destruint a un  ritme accelerat degut 

principalment a la desaparició progressiva dels ambients naturals. El deteriorament o extinció 

d’aquests hàbitats causa  la mort o extinció de moltes de  les seves espècies. Davant aquesta 

situació,  és  essencial  protegir  el  màxim  nombre  d’ecosistemes  naturals  per  conservar  i 

preservar part de la biodiversitat del planeta (Noss et al., 2001). 

Aquest  estudi  és  part  de  la  recerca  duta  a  terme  en  el  projecte  BROMACUA: Avaluació  de 

l'impacte ambiental dels  retardants de  flama bromats en els ecosistemes aquàtics d'Amèrica 

Llatina  (2009‐2012). Un dels objectius principals d'aquest projecte  és  crear un model per  a 

l'avaluació  del  risc  de  contaminació  per  BFRs  (Retardants  de  Flama  Bromats)  sobre  els 

organismes aquàtics de dos ecosistemes naturals de Colòmbia i Xilè. Aquests presenten grans 

extensions  naturals  amb  un  alt  nivell  de  biodiversitat.  El  Pantà  Gran  de  Santa  Marta  a 

Colòmbia  i  la Badia de  San Vicente  a  Xile,  en  són  els dos  focus d’estudi. Aquests paisatges 

d’interès mundial s'han vist afectats per  la contaminació dels seus ecosistemes (Perdomoa et 

al., 1999; Mudge et al., 1999; Ahumada et al., 1989; Larrin et al., 1998). 

Per tant, és primordial portar a terme una avaluació de  la contaminació ambiental d’aquests 

paratges mitjançant col∙laboracions científiques a nivell internacional. 

1.1 Objectius	del	projecte	

El  principal  objectiu  del  projecte  és  el  desenvolupament  d’un mètode  o model  basat  en  la 

Lògica Difusa  capaç  d’avaluar  el  risc  ambiental  que  suposen  els BFRs  (Retardants  de  Flama 

Bromats) en els organismes aquàtics dels ecosistemes citats anteriorment, d'interès ecològic 

mundial. D’aquesta manera, s'ajudarà a protegir i conservar la seva biodiversitat. 

També es pretén aconseguir que el model realitzat sigui extrapolable a altres substàncies de 

comportament  similar  com  ara  altres  POPs  (Contaminants  Orgànics  Persistents),  expandint 

així, la utilització del model com a eina d’anàlisis de risc ambiental. 

Per  tal  d'assolir  l'objectiu  principal  d'aquest  projecte,  cal  implementar  els  següents 

subobjectius:  

1. Recerca  bibliogràfica  completa  dels  estudis  relacionats  amb  els  retardants  de  flama 

bromats i metodologies d'anàlisis de risc ambiental. D'aquesta manera, s'adquiriran els 

coneixements necessaris pel desenvolupament del projecte.  

2. Disseny  d'un model  per  a  l'avaluació  del  risc  ambiental  dels  BFRs  basat  en  lògica 

difusa. Aquest model  incorporarà  un mètode  capaç  d'assignar  pesos  a  les  diferents 

variables del sistema, compatible amb la lògica difusa. 

3. Creació  d'un  qüestionari  sobre  risc  ambiental  destinat  a  recopilar  la  informació 

necessària  per  nodrir  el  model.  Selecció  del  nombre  d'experts  internacionals  que 

hauran  de  respondre  el  qüestionari,  i  tractament  estadístic  de  les  respostes 

obtingudes. 
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4. Implementació de la informació obtinguda dels qüestionaris al model inicial. 

5. Proves del model amb els casos d'estudi del projecte (13 mostrejos a Colòmbia i 19 a 

Xile). 

6. Optimització i disseny del model definitiu. 

7. Presentació dels resultats finals obtinguts (selecció dels punts de mostreig). 

8. Conclusions finals. 

1.2 Abast	del	projecte	

Durant les últimes dècades s’ha incrementat moltíssim la preocupació respecte els problemes 

ambientals generats per  les  famílies emergents de contaminants orgànics persistents  (POPs), 

tals com els retardants de flama bromats (BFRs) (De Wit et al., 2002). Aquests contaminants, 

degut el  seu ampli ús en  la  indústria,  la  seva alta persistència  i mobilitat a grans distàncies, 

s’incorporen  inevitablement  a  les  cadenes  alimentàries  dels  éssers  vius.  Per  tant,  són  una 

amenaça global  ja que poden afectar a  la  salut humana  i al medi ambient de  les presents  i 

futures generacions (Halea et al., 2003). Aquest fet queda reflexat en el Conveni d'Estocolm, el 

qual va entrar en vigor el 2004. Aquest Conveni, és un  tractat mundial creat per protegir  la 

salut humana  i el medi ambient de  tots aquells productes químics capaços de persistir  llargs 

períodes de  temps en els ecosistemes,  i per  tant, acumular‐se  i crear efectes adversos en  la 

humanitat  i el planeta  (Conveni Estocolm, 2004). Els BFRs són part de  la  llista de substàncies 

del conveni. Per tant, els retardants de flama bromats es consideren compostos potencialment 

persistents,  bioacumulables  i  perillosos  pels  organismes  i  ecosistemes.  En  la  Taula  1.1,  es 

presenten diversos estudis que mostren aquest comportament. 

Taula 1.1 Estudis BFRs en el medi ambient. 

Medi Ambient  Lloc  Referència 

Aire i pols 
 

Tailàndia 
Nova Zelanda 

(Muenhor et al., 2010) 
(Harrad et al., 2007) 

Alemanya 
USA 

(Fromme et al., 2009) 
(Batterma et al., 2010) 

Austràlia  (Maree al., 2008) 

Sediments 
 
 
 

Espanya  (Eljarrat et al., 2007) 
Corea  (Moon et al., 2007) 

Noruega  (Evenset et al., 2007) 

USA  (Marvin et al.,2006) 
Alemanya  (Sawal et al., 2004) 

Biota 
 
 

Noruega  (Herzke et al., 2005) 
Xina  (Qiu et al., 2010) 

Espanya  (Eljarrat et al., 2007; Eljarrat et al., 2005) 
Regne Unit  (De Boer et al., 2004) 

Així doncs, els BFRs són capaços de bioacumular‐se i biomagnificar‐se en les cadenes tròfiques 

dels  éssers  vius,  en  especial  en  la  cadena  alimentària  aquàtica,  on  els  nivells  es  poden 

magnificar d’un nivell tròfic al següent (Shawa et al., 2008). Un exemple d'això, es representa 

en  la Figura 1.1, on es pot observar una variació de  les  concentracions de BFRs en diversos 

organismes  aquàtics,  mostrant  altes  concentracions  en  dues  espècies  de  peixos  (Bacallà 

d'aigua dolça i la Sardina d'ull daurat) i concentracions més baixes en els musclos i zooplàncton 

(Law  et  al.,  2006).  Això  és  una  mostra  de  la  bioacumulació  dels  BFRs  en  els  organismes 
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 Variables estocàstiques  (conegudes  també  com a  variables aleatòries):  són aquelles 

que el seu valor s'obté del resultat d'un experiment. Són variables que segueixen un 

comportament probabilístic. Per exemple, si es tenen 2 monedes i es tiren, el número 

de cops que surt "cara" pot ser X =0, 1 o 2. Aleshores, X és la variable estocàstica i per 

determinar  el  seu  valor  cal  tirar  les monedes  i  veure  el  número  de  cops  que  surt 

"cara".  

 Variables cognitives: variables que tenen una incertesa associada a elles, causada per 

les  diferents  interpretacions  que  poden  arribar  a  tenir.  Per  exemple,  l'altura  d'una 

persona pot  interpretar‐se com a alta, mitjana o baixa amb una  incertesa associada a 

cadascun d'aquests nivells.  

Aquest darrer  tipus de variables poden  ser molt ben modelades a partir de  la  lògica difusa. 

Aquesta  metodologia  és  molt  útil  en  el  camp  ambiental  ja  que  permet  interpretar  més 

fàcilment la incertesa associada a aquest tipus de variables i/o dades qualitatives (Darbra et al., 

2007).  La  lògica  difusa  substitueix  els  números  per    paraules,  facilitant  la  interpretació  del 

resultat final per la ment humana.  

Així  doncs,  estudiant  totes  aquestes  macrovariables  (Toxicitat  del  contaminat,  Grau 

d'acumulació  i Nivell de concentració) a partir de  la  lògica difusa s’ha desenvolupat un model 

capaç de predir el risc ambiental que comporten els BFRs en els organismes aquàtics. Aquest 

model és extrapolable a altres substàncies de comportament similars. Per fonamentar i donar 

consistència al model ha estat necessari adquirir dades experimentals dels BFRs del projecte 

BROMACUA  i també d'altres estudis realitzats  i disponibles en bibliografia. Finalment, també 

ha  estat  necessari  recollir  les  opinions  d'experts  dins  els  àmbits  d’estudi  del  projecte 

mitjançant  un  qüestionari. D'aquesta manera  s'ha  donat  validesa  i  consistència  científica  el 

model desenvolupat. 

1.3 Motivació	

En el  transcurs de  la  llicenciatura d'Enginyeria Química, molts dels professors que  impartien 

classes  de  diverses  assignatures,  sempre  comentaven  la  gran  importància  de  tenir  present 

l'impacte ambiental que es generava en el desenvolupament d'un projecte o procés industrial. 

Aleshores,  el  meu  interès  en  les  anàlisis  i  avaluacions  de  risc  ambiental  anava  creixent 

progressivament. Per tant,  l'opció proposada al setembre de 2010, per  la meva directora del 

projecte, sobre el desenvolupament d'un model de risc ambiental basat en lògica difusa em va 

semblar molt  interessant. Era el primer cop que sentia a parlar de  la  lògica difusa, per  tant, 

calia  aprofundir  sobre  el  tema. Durant  les  primeres  setmanes  de  recerca  bibliogràfica,  vaig 

descobrir  que  la  lògica  difusa  estava  present  en  molts  àmbits  d'estudi  com:  dispositius 

electrònics, anàlisis de  riscos, avaluacions ambientals, etc. Això  significava, que  realment,  la 

creació  del model  final  de  risc  proposat  era  possible.  Aquest  projecte  s'ha  dut  a  terme  al 

CERTEC (Centre d'Estudis del Risc Tecnològic) situat al departament d'enginyeria química de la 

UPC (Universitat Politècnica de Catalunya). S'ha dut a terme amb l'ajuda del grup d'investigació 

i  ha  permès  desenvolupar  un  model  d'avaluació  de  risc  dels  BFRs  (Retardants  de  flama 

bromats), basat en lògica difusa.    
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2 RETARDANTS	DE	FLAMA	BROMATS	(BFRs)	

Els avenços durant els últims 50 anys en la ciència i la tecnologia dels polímers, han comportat 

l'aparició de nous polímers  amb diferents propietats  i  aplicacions.  La majoria d'aquests  són 

creats a partir del petroli i per tant són inflamables. Amb la finalitat de complir les normes de 

seguretat  contra  incendis,  els  retardants  de  flama  s'apliquen  a  la  majoria  de  materials 

combustibles  com  ara  el  paper,  els  teixits,  la  fusta  i  els  plàstics  per  tal  d'augmentar  la 

resistència  d'aquests materials  al  foc  (EHC  192,  1997).  Així  doncs,  els  retardants  de  flama 

bromats (BFRs) són compostos químics antropogènics que s'afegeixen a una gran varietat de 

productes  de  consum  i  comercials  (ordinadors,  mobles,  roba,  etc.)  per  reduir  la  seva 

probabilitat d'ignició (AESAN, 2010).  

Actualment,  es produeixen unes 25  classes de BFRs,  i d'aquestes,  tres  en  són  les principals 

(AESAN, 2010): 

 Difenil Èters Polibromats (PBDEs). 

 Tetrabromobisfenol‐A (TBBPA). 

 Hexabromociclodecà (HBCD). 

Generalment,  els  BFRs  es  poden  dividir  en  compostos  additius  i  reactius.  Als  additius  són 

aquells que s'addicionen al producte mitjançant una mescla, cas dels PBDEs  i HBCDs. A causa 

de  les dèbils forces d'unió sorgides en  la mescla, aquests retardants de flama bromats es van 

alliberant gradualment del producte. Aquest fet comporta que els BFRs passin del producte al 

medi ambient, ocasionant bioacumulació a la sang, a la llet materna, als organismes aquàtics, 

als teixits greixosos dels animals i de l'home, i fins i tot, arriben a afectar al sistema nerviós i les 

hormones. Contràriament, els BFRs reactius com el TBBPA s'uneixen covalentment al producte 

i per tant, degut a les forces d'enllaç no són tan fàcilment alliberats al medi ambient. 

En aquesta secció es presenta el conjunt de les tres classes principals de BFRs (PBDEs, TBBPA i 

HBCD). Pel cas dels PBDEs i TBBPA, s'expliquen les seves principals propietats físico‐químiques, 

el seu comportament en el medi aquàtic, el  risc en  la salut humana  i  finalment,  la  legislació 

més  rellevant.  En  el  cas  de  l'HBCD,  aquesta  explicació  és més  reduïda  ja  que  no  ha  estat 

detectat en les mostres de sediments de Colòmbia i Xile (zones d'estudi del projecte).  

2.1 Difenil	èters	polibromats	(PBDEs)	

Els difenil èters polibromats  (PBDEs),  són una  classe de  compostos bromats utilitzats  com a 

retardants de flama en plàstics, espumes de poliuretà, teixits i equips electrònics per reduir la 

probabilitat d'ignició  i  frenar, en  cas d'incendi,  la  velocitat de  combustió del producte  (EHC 

192, 1997). Són  substàncies químiques ambientalment molt persistents,  les quals durant els 

últims anys estan en augment i preocupen considerablement a la societat. 
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2.1.1 Propietats	químiques	i	físiques	PBDEs	

Les  propietats  físiques  i  químiques  són  les  que  controlen  l'afinitat  dels  PBDEs  als 

compartiments aire, aigua i sediments, i també determinen la forma en què es degraden o es 

transformen.  En  definitiva,  aquestes  propietats  determinen  el  comportament  d'aquestes 

substàncies. 

La  fórmula  general  dels  PBDEs  és  C12H(0‐9)Br(1‐10)O.  Estructuralment,  són  compostos  que 

consisteixen en dos anells de benzè units per un enllaç èter (C‐O‐C), i amb la resta de posicions 

(1‐10) ocupades per un o més àtoms de brom (Br) (Figura 2.1). Depenent d'aquesta ubicació i 

del  número  d'àtoms  de  brom,  existeixen  209  possibles  compostos  de  PBDEs  anomenats 

congèneres (EHC 192, 1997). Els congèneres més comuns són llistats a la Taula 2.1. 

 

Figura 2.1 Estructura d'un PBDE. 

De  tots els congèneres, els BDE 47, 99, 100, 153  i 154, són els que  tendeixen a  trobar‐se en 

humans, peixos  i altra biota, essent el predominant el BDE 47, que es  troba  també en  l'aire 

interior.  

En  canvi,  el  BDE  209  degut  a  la  seva  elevada  constant  octanol‐aigua,  el  seu  elevat  pes 

molecular, la seva facilitat per ser metabolitzat i la capacitat per transformar‐se en congèneres 

amb  un  grau  de  bromació  menor,  es  localitza  principalment  a  la  pols  de  les  cases,  els 

sediments  i a  l'aire  interior  i no  tant en  la biota  (USGS, 2004; Tomy et al., 2001; Watanabe  i 

Sakai, 2003). 

 Taula 2.1 Congèneres més comuns dels PBDEs. 

Congèneres  Àtoms de Brom  Nom químic 

BDE‐28  3  2,4,4’‐tribromodifenil èter 

BDE‐47  4  2,2’,4,4’‐tetrabromodifenil èter 

BDE‐85  5  2,2’,3,4,4’‐pentabromodifenil èter 

BDE‐99  5  2,2’,4,4’,5‐pentabromodifenill èter 

BDE‐100  5  2,2’,4,4’,6‐pentabromodifenill èter 

BDE‐153  6  2,2’,4,4’,5,5’‐hexabromodifenil èter 

BDE‐154  6  2,2’,4,4’,5,6’‐hexabromodifenil èter 

BDE‐183  7  2,2’,3,4,4’,5,6’‐heptabromodifenil èter 

BDE‐197  8  2,2’,3,3’,4,4’,6,6’‐octabromodifenil èter 

BDE‐206  9  2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6‐nonabromodifenil èter 

BDE‐209  10  2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’‐decabromodifenil èter 

Físicament,  els  PBDEs  tenen  una  pressió  de  vapor  (Pv)  baixa  a  temperatura  ambient  i  són 

altament  lipofílics. A més a més, es  caracteritzen per una alta  resistència a  la degradació  ja 

sigui química, biològica o física. Tenen un punt d'ebullició entre 310 i 425 ºC i la seva solubilitat 

O

BrnBrm

2             1                   1’          2’

3                           6   6’                          3’

4             5                  5’           4’
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en aigua és relativament baixa  (Darnerud et al., 2001; De Wit et al., 2002). Aquestes  i altres 

propietats principals dels PBDEs es troben a la Taula 2.2. 

Taula 2.2 Propietats físiques alguns PBDEs. 

  BDE‐47
(1)  BDE‐99(2)  BDE‐153(3)  BDE‐209(4) 

Punt de fusió (ºC)  79‐82  93  183  300‐310 

Punt d'ebullició (ºC)  ‐‐  ‐‐  ‐‐  Descompon a T>320 ºC 

Pressió de vapor (Pa) a 25ºC  2,5.10‐4 5.10‐5 5,8.10‐6 4,63.10‐6 

Constant llei Henry a 25ºC (Pa/mol.m3)  0,85  0,6  0,26  0,04 

Densitat (g/cm3)  ‐‐  2,28  ‐‐  3,0 

Solubilitat aigua a 25 ºC (mg/l)  0,001‐0,002  0,009  0,009‐0,01  <0,001 

Log Kow a 25ºC  6,01‐6,77  6,53‐7,66  7,62‐7,9  6,3‐12,6 

Log Koc a 25ºC  ‐‐  ‐‐  ‐‐  6,3 

Log Koa a 25ºC  10,5  11,3  11,9  ‐‐ 

Pes molecular (g/mol)  485,8  564,7  643,6  959,17 

Fórmula química  C12H6Br4O  C12H5Br5O  C12H4Br6O  C12Br10O 

(1) US EPA 2010, US EPA (2008a); (2) US EPA (2008b); (3) US EPA (2008c); (4) US EPA (2008d) 

Analitzant les propietats anteriors, es pot citar que: 

 Generalment,  els  PBDEs  són  de  baixa  solubilitat  en  l'aigua,  per  tant,  aquests 

contaminants  orgànics  no  es  dissolen  fàcilment  en  aquest  medi  (relativament 

hidrofòbics). 

 Respecte a  la  constant de partició octanol‐aigua,  són  compostos que presenten alts 

coeficients  de  Kow  i  com  a  conseqüència  tenen  una  alta  capacitat  d'absorció  en  la 

matèria  orgànica  dels  sediments  o  terrenys.  Són  substàncies  que  tendeixen  a 

bioacumular‐se. Quan augmenta la bromació dels PBDEs també creix la constant Kow 

(Tomy et al., 2001). Això significa que els congèneres més bromats, com el BDE‐209, 

són més presents en  la matèria orgànica dels sediments aquàtics. Contràriament, els 

menys bromats es reparteixen més en la fase aquosa (aigua). 

 Finalment,  afirmar  que  les  pressions  de  vapor  disminueixen  en  augmentar  el  pes 

molecular dels congèneres i el seu grau de bromació. Això provoca que els PBDEs més 

bromats  i  amb  un  pes molecular  superior,  com  el  cas  del  BDE‐209,  s'uneixin  a  les 

partícules en comptes d'estar presents en  la fase vapor (Watanabe i Sakai, 2003). Per 

això,  generalment,  els  PBDEs  amb  major  grau  de  bromació  predominen  en  els 

sediments,  la  pols  i  les  partícules  de  l'aire.  En  canvi,  els menys  bromats  estan més 

repartits en la fase vapor de l'atmosfera i la fase aquosa del medi aquàtic. No obstant, 

els  PBDEs  en  general  degut  a  la  seva  baixa  pressió  de  vapor  no  es  troben  en  gran 

quantitat a l'atmosfera. 

2.1.2 Bioacumulació	dels	PBDEs	en	el	medi	aquàtic	

El comportament d'aquestes substàncies en el medi aquàtic és un  factor molt  important pel 

projecte, ja que és el medi d'actuació i anàlisis del model creat. 
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Els congèneres de BDEs tenen una Kow elevada i per tant una alta capacitat de bioacumulació i 

biomagnificació  en  la  biota.  Aquests  compostos  són  introduïts  en  el  medi  aquàtic 

principalment mitjançant  la  descàrrega  directa  d'aigües  residuals  d'indústries  o  plantes  de 

tractament d'aigües (US EPA, 2010).  

Un cop dins el medi aquàtic, una part d'aquests compostos s'acumulen a  la matèria orgànica 

dels sediments i la resta es reparteix d'acord amb les seves propietats físico‐químiques entre la 

fase  aquosa  i  la  fase  de  partícules  en  suspensió  de  l'aigua.  Els  PBDEs  a  causa  de  les  seves 

propietats  lipofíliques  i hidrofòbiques,  tendeixen a  la bioacumulació  i biomagnificació en els 

organismes  aquàtics.  Aquest  fet,  es  pot  apreciar,  en  tots  aquells  organismes  que  habiten  i 

s'alimenten dels sediments com mol∙luscs, invertebrats, etc., que formen el nivell més  baix de 

la  cadena  tròfica aquàtica. Aquests organismes mitjançant  la  ingesta de  la matèria orgànica 

dels  sediments o  la  filtració de  l'aigua, absorbeixen  i acumulen nivells de PBDEs en els  seus 

teixits. Posteriorment, els organismes del  segon nivell de  la  cadena  tròfica  com els peixos  i 

crustacis,  per  via  alimentària  i  de  l'aigua  que  passa  a  través  de  les  seves  brànquies, 

biomagnifiquen  i  bioacumulen  també  aquests  compostos.  Així,  successivament,  és  com  els 

PBDEs  augmenten  i  es  concentren  en  els organismes  aquàtics  i  en  el  seu medi.  La primera 

detecció d'aquestes substàncies en els peixos va ser el 1981 en un estudi de la concentració de 

PBDEs en peixos a Suècia (Andersson et al., 1981). Aquesta bioacumulació a nivell tròfic en  la 

biota marina i d'aigua dolça, és similar a la d'altres substàncies lipofíliques i hidrofòbiques com 

els bifenils policlorats (PCB) (Bragigand et al., 2006; Eljarrat et al., 2004; Evenset et al., 2005).  

Així doncs, els PBDEs  tenen una gran presència en el medi ambient  i han estat detectat en 

diverses matrius ambientals com l'aire, aigua, sediments, llet materna i fins i tot en mostres de 

sang humana  (Christensen et al., 2005; Cetin et al., 2007;   Gouin et al., 2006;   Maree et al., 

2007; Takasuga et al., 2004). 

2.1.3 Risc	dels	PBDEs	en	la	salut	humana	

D'acord amb  les propietats que  s'acaben de comentar dels PBDEs, és possible que aquestes 

substàncies  s'acumulin  durant molt  de  temps  en  el  cos  i  els  teixits  grassos  dels  humans. 

Actualment,  la  informació dels efectes tòxics dels PBDEs en els éssers vius, s'ha obtingut dels 

estudis realitzats amb animals de laboratori ja que en éssers humans no s'han realitzat gaires 

estudis. Per altra banda, la seva similitud amb els PCBs (Bifenils Policlorats) també ha permès 

coneixer millor  el  seu  comportament.  En  les mostres  de  teixits  humans  s'ha  detectat  els 

congèneres pentaBDE, octaBDE  i el decaBDE, essent el pentaBDE el més predominant  (DOH, 

2010). El BDE‐99 i el BDE‐47, per exemple, s'han trobat a la llet materna, en teixits adiposos i a 

la  sang  (US  EPA,  2008).  Altres  estudis,  demostren  la  possible  carcinogenicitat  d'aquestes 

substàncies (US EPA, 2005). Respecte el decaBDE, els estudis demostren que no s'acumula i és 

capaç de  ser metabolitzat en el  fetge  i  la bilis  (US EPA, 2008). Per desgràcia, una exposició 

crònica  a  certs  PBDEs,  en  el  cas  d'una  dona  embarassada,  s'ha  vist  que  pot  provocar 

deformacions en el cervell i l'esquelet del nadó. Cal destacar, també, que una llarga exposició 

als  PBDEs  pot  causar  altres  conseqüències  en  els  humans  com:  trastorns  d'aprenentatge, 

trastorns de comportament, trastorns de memòria i fins i tot problemes de tiroides i efectes en 

els sistemes immunològics i reproductors (Darnerud et al., 2001). 
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2.1.4 Legislació	PBDEs	

La Unió Europea (UE) va prohibir  la comercialització  i  l'ús del penta  i octaBDE el 2 de Juny de 

2003,  amb  la  directiva  2003/11/CE  (EUR‐LEX,  2003).  En  aquell  precís moment  la UE  no  va 

prohibir el decaBDE. No obstant, el dia 1 d'Abril del 2008, el Tribunal de  Justícia Europeu va 

dictaminar que calia prohibir  la utilització del decaBDE en els aparells elèctrics  i electrònics. 

Aquesta prohibició, finalment, es va aplicar a tots els països membres de la UE. A la Taula 2.3 

es mostren  alguns  dels  reglaments  Europeus  relacionats  amb  els  PBDEs,  extrets  del  fòrum 

ambiental sobre  la ciència del brom  (The Bromine Science Environmental Forum (BSEF))  (EU, 

2001; EU, 2002; EU, 2003; BSEF, 2010). 

Taula 2.3 Reglaments Europeus dels PBDEs. 

Tipus BFR  Contingut  Base Legal  Data actuació 
Estat  de  les  avaluacions 
ambientals de la UE 

DecaBDE 

Separació  dels  plàstics  de  BFRs  dels 
equips  Electrònics  i  Elèctrics 
(E&E)abans  de  la  recuperació  i 
reciclatge 

Directiva WEEE  Desembre 2006 

Finalitzada  el  Maig  de 
2004. 
No restriccions en l'ús del 
DecaBDE 

Prohibició ús en E&E   Directiva RoHS  1 Juliol 2008 

Establiment  de  controls  d'emissions  i 
descàrregues  en  el  medi  ambient  i 
aigua 

Directiva  UE,  llista 
de  substàncies 
perilloses  en  la 
política d'aigües 

No aplicat 

OctaBDE 

Prohibició  de  l'ús  en  totes  les 
aplicacions del mercat Europeu (EU) (1) 

Directiva 
76/769/EEC 

15 Agost 2004 

Finalitzat 

Prohibició ús en E&E  Directiva RoHS  1 Juliol 2006 

Separació  dels  plàstics  de  BFRs  dels 
equips  Electrònics  i  Elèctrics 
(E&E)abans  de  la  recuperació  i 
reciclatge 

Directiva WEEE  Desembre 2006 

Establiment  de  controls  d'emissions  i 
descàrregues  en  el  medi  ambient  i 
aigua 

Directiva  UE,  llista 
de  substàncies 
perilloses  en  la 
política d'aigües 

No aplicat 

PentaBDE 

Prohibició  de  l'ús  en  totes  les 
aplicacions del mercat Europeu (EU) (1) 

Directiva 
76/769/EEC 

15 Agost 2004 

Finalitzat 
Prohibició ús en E&E  Directiva RoHS  1 Juliol 2006 

Separació  dels  plàstics  de  BFRs  dels 
equips  Electrònics  i  Elèctrics 
(E&E)abans  de  la  recuperació  i 
reciclatge 

Directiva WEEE  Desembre 2006 

(1) Aquesta substància no s'ha d'utilitzar en el mercat com a substància en si o component de preparats o mescles superiors 
el 0,1 % massa. A més a més tots els productes que superin la concentració del 0,15 en massa no poden ser introduïts en el 
mercat. 
WEEE:Waste of Electrical and Electronic Equipment  
RoHS:Restriction of Hazardous Substances  

El 1986, a Alemanya, els  fabricants  industrials  van acceptar  voluntàriament  l'eliminació dels 

PBDEs en el procés productiu. Les dioxines bromades que formaven els PBDEs durant el procés 

tèrmic d'extrusió del plàstic, van ser la causa d'aquesta eliminació (Fromme et al., 2009). 

Finalment,  l'informe del  Fòrum BSEF mostra un ús majoritari del TBBPA enfront dels PBDEs 

(BSEF, 2010). Això és degut, a  la no prohibició d'aquest  compost  i per  tant,  s'utilitza  com  a 

substitut dels PBDEs. Tot seguit es presenten les seves principals característiques. 
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Log Kow a 25ºC  5,9 

Log Koc a 25ºC  2,16 

Log Koa a 25ºC  12,29 

Pes molecular (g/mol)  543,9 

(1) EU 2007; (2)EU 2006 

Analitzant les propietats anteriors, com a més important es pot citar que: 

 El TBBPA és de baixa solubilitat en l'aigua, per tant, no es dissol fàcilment en aquesta i 

presenta un comportament relativament hidrofòbic. 

 Respecte a  la constant de partició octanol‐aigua, és un compost que presenta un alt 

coeficient de Kow i com a conseqüència té una alta capacitat d'absorció en la matèria 

orgànica dels sediments o terrenys. És una substància que té tendència a bioacumular‐

se en els sediments. 

 Respecte  la  bioacumulació  en  els  organismes  aquàtics,  cal  comentar  que  diversos 

estudis han demostrat que degut al poc temps que resideix en els organismes aquàtics, 

és  una  substància  que  no  s'acumula  en  la  biota  (Meerts  et  al.,  1999).  Aquest  curt 

temps  de  residència  en  els  organismes  és  causat  per  la  seva  fàcil metabolització  i 

eliminació  a  partir  dels  excrements.  Això  fa  que  el  TBBPA  presenti  uns  factors  de 

bioacumulació (BSAF) i biomagnificació (BMF) baixos. 

 Finalment,  la  baixa  pressió  de  vapor  del  TBBPA  indica  que  un  cop  introduïda  la 

substància en el medi ambient aquesta no es distribuirà fàcilment en l'atmosfera. 

2.2.2 Bioacumulació	TBBPA	en	el	medi	aquàtic	

D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut (WHO, 1995) i les avaluacions ambientals de la 

UE  (EU,  2006;  EU,  2007)  el  TBBPA  té  un  baix  poder  bioacumulatiu  i  no  presenta  efectes 

significatius en  la salut. No obstant, s'ha  trobat presència d'aquestes substàncies en mostres 

de biota i sediments aquàtics pròxims a zones amb activitat industrial. 

El TBBPA presenta una elevada constant octanol‐aigua i per tant, té més tendència a acumular‐

se en els sediments que en  l'aigua. El  temps de vida mitjana als sediments és d'uns 70 dies, 

inferior al temps dels PBDEs  (uns 160 dies). No obstant això, diversos estudis han mostrat  la 

presència de TBBPA en els sediments aquàtics de diferents zones, alguns d'aquests són: al riu 

Elbe (Heemken et al., 2001); el Regne Unit, Irlanda, Holanda (De Boer et al., 2002; De Boer et 

al., 2004) i a Suècia (Sternbeck et al., 2003).  

Respecte la biota aquàtica, l'acumulació del TBBPA és insignificant degut al seu baix temps de 

residència dins els organismes aquàtics (< 1 dia ) i la facilitat d'excreció d'aquest compost (EU, 

2006,  EU,  2007).  Precisament,  un  estudi  en  els  peixos  zebra mostra  aquest  comportament 

(Kuiper et al., 2006). Així doncs, el TBBPA dins del medi aquàtic, on presenta més acumulació i 

persistència és en els sediments. 
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És  una  substància  localitzada  pràcticament  en  tots  els  compartiments  ambientals. 

Particularment,  en  el medi  aquàtic  és  capaç de  bioacumular‐se  en  la matèria orgànica dels 

sediments  i  també  biomagnificar‐se  a  través  de  la  cadena  tròfica  aquàtica.  Aleshores,  és 

considerada una substància d'alt risc pels organismes aquàtics (R 50/53) (EU, 2008). Respecte 

els  éssers  humans,  s'ha  observat  que  l'HBCD  és  capaç  d'influir  en  la  biotransformació  dels 

enzims,  en  la metabolització  dels  greixos,  en  l'hormona  tiroides  i  també  és  susceptible  a 

produir càncer. Per  tant,  igual que els PBDEs,  l'HBCD és un compost que pot causar efectes 

adversos  tant  en  el medi  ambient  com  en  els  éssers  vius.  Respecte  la  legislació  d'aquesta 

substància, el 2008  la Unió Europea va desenvolupar  l'avaluació de risc ambiental per  l'HBCD 

(EU, 2008)  i actualment als Estats Units, concretament  l'agència de protecció medi ambiental 

(US EPA) està desenvolupant un informe sobre aquest compost que serà publicat a l'any 2012. 
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3 DESCRIPCIÓ	DE	LES	ZONES	D'ESTUDI	

En aquesta secció, en primer lloc, s'explica breument el projecte internacional BROMACUA en 

el que s'emmarca aquest estudi. Després, es descriuen els dos ecosistemes naturals involucrats 

en aquest projecte, d'on s'han extret les dades experimentals necessàries per executar i provar 

el model final de risc desenvolupat. Aquestes extensions naturals són: el Pantà Gran de Santa 

Marta  a  Colòmbia  i  la  Badia  de  San  Vicente  a  Xile.  Finalment,  es  mostren  les  dades 

experimentals obtingudes en els punts de mostreig dels dos ecosistemes. 

3.1 Projecte	BROMACUA	

El projecte BROMACUA (Avaluació de l'impacte ambiental dels retardants de flama bromats en 

ecosistemes  aquàtics  d'Amèrica  Llatina),  és  un  estudi  finançat  per  la  fundació  BBVA,  que 

s'inicià el Juliol de 2009 i finalitzarà el Juny de 2012. Aquest projecte té com a objectiu principal 

desenvolupar un mètode  integral per a  l'avaluació de  l'impacte ambiental que provoquen els 

BFRs  en  ecosistemes  d'interès mundial  de  Colòmbia  i  Xile,  estudiant  tant  el  deteriorament 

ecològic com biològic (BROMACUA, 2009). 

Així doncs, per dur a terme tots els objectius i propòsits del projecte, BROMACUA compta amb 

la  col∙laboració  de  grups  d'investigació  espanyols,  colombians  i  xilens,  per  aconseguir  una 

investigació multidisciplinària a nivell internacional. A la Taula 3.1, s'ha resumit els participants 

del projecte BROMACUA. 

Taula 3.1 Grups investigadors participants del projecte BROMACUA. 

Institució  País 

Consell Superior d'Investigacions Científiques, Barcelona (CSIC)  Espanya 

Centre d'Estudis del Risc Tecnològic, UPC (CERTEC)  Espanya 

Pontifícia Universitat Javeriana (PUJ)  Colòmbia 

Universitat del Valle (UV)  Colòmbia 

Centre de Ciències Ambientals, Universitat de Concepció (EULA)  Xile 

L'esquema general d'actuació de BROMACUA es pot resumir en: 

1. Caracterització  general  dels  ecosistemes  i  la  seva  biodiversitat,  basada  en  un 

mostreig  general  de  la  biota  i  sediments  de  totes  les  zones  d'estudi  i  regida  pels 

protocols de la Directiva del marc de l'aigua (2000/60/CE). 

2. Caracterització  de  la  biodisponibilitat  i  biomagnificació  dels  BFRs  en  la  cadena 

tròfica, a partir de l'anàlisi experimental i instrumental de les mostres recollides en el 

punt anterior. 

3. Caracterització  dels  productes  derivats  del  peix  (olis  i  farines).  En  aquesta  tasca, 

s'investiguen  les  indústries d'olis  i  farines de peix de cadascun dels països d'Amèrica 

Llatina  participants  en  el  projecte  (Colòmbia  i  Xile),  determinant  el  contingut  i  els 

congèneres de BFRs presents en les mostres extretes de les indústries.  

4. Avaluació del risc de  la contaminació per BFRs en els organismes aquàtics: punt del 

projecte on a partir de les dades experimentals de la biota aquàtica obtingudes en els 

apartats  1  i  2,  es  vol  desenvolupar  un model  d'avaluació  del  risc  dels  BFRs  en  els 
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ecosistemes  aquàtics.  Aquest  model  es  vol  que  sigui  extrapolable  a  ecosistemes 

diferents i a altres substàncies químiques de comportament similar els BFRs. El treball 

realitzat  en  aquesta memòria,  s'ha  desenvolupat  per  resoldre  aquesta  tasca  del 

projecte BROMACUA.  

5. Avaluació del risc de la contaminació per BFRs en els humans. Igual que en el punt 4, 

es pretén desenvolupar un model capaç de predir el risc dels BFRs en els humans basat 

en el percentatge de peix i derivats presents en la dieta humana. 

3.2 Pantà	Gran	de	Santa	Marta	(Colòmbia)	

A  Colòmbia,  s'ha  estudiat  el  Pantà  Gran  de  Santa Marta  del  sistema  Delta  Estuarí  del  riu 

Magdalena. És el complex llacunar més gran de Colòmbia i un dels més estratègics per a la vida 

al planeta. El complex ocupa una àrea aproximada de 4.280 Km2.  

El volum d'aigua del pantà és aproximadament de 236.592 m3 (Martinez et al., 1991). El pantà 

és una gran conca de fons profunds en  la qual hi ha un sistema d'intercanvi d'aigües dolces  i 

salobres  provinents  dels  rius  Aracataca,  Fundació,  Sevilla  i  Magdalena,  i  del  mar  Carib, 

respectivament.  Aquesta  condició  d'intercanvi  d'aigües  comporta  un  predomini  dels 

ecosistemes de manglar,  la qual cosa és sinònim d'un ecosistema amb una alta productivitat 

biològica. Aquest pantà des de  Juny de 1998 és considerat un  lloc Ramsar  (Conveni Ramsar, 

2011), és a dir, un aiguamoll d’importància internacional (Figura 3.1). 

Estudis de la zona han mostrat un cert deteriorament ecològic al llarg dels anys. Fa uns 50 anys  

aquest ecosistema tenia 51.150 ha de manglar viu i 3.345 ha de platges, i no presentava àrees 

de  manglar  mort.  En  canvi,  entre  els  anys  1956  i  1987  van  desaparèixer  16.460  ha  de  

manglar  (31.2%  del  bosc  existent  a  l'inici  del  període)  (Martinez  et  al.,  1991). Aleshores  va 

començar la preocupació. 

Se  sap  que  les  causes  dels  canvis  desfavorables  en  les  característiques  ecològiques  d'un 

aiguamoll  poden  ser  diverses:  canvis  en  el  règim  hídric,  contaminació  de  les  aigües, 

modificació  física,  explotació  de  productes  biològics  i  fins  i  tot,  la  introducció  d'espècies 

exòtiques. 

Aquest gran ecosistema rep un fort impacte ambiental, causat bàsicament per tres factors: 

1. El riu Magdalena, que recorre el país de sud a nord, es veu afectat per un abocament 

d'aigües  domèstiques  sense  cap  tractament  previ.  Aleshores  aquest  riu  acaba 

depositant les aigües i els sediments contaminats en el pantà.  

2. Per  altra  banda,  el  pantà  rep  també  residus  provinents  de  les  activitats  agro‐

industrials desenvolupades a  la zona (Corporació Autònoma Regional del Magdalena, 

2011), fet que empitjora la situació.  

3. Finalment,  el  deteriorament  de  les  conques  hidrogràfiques  dels  rius  que 

desemboquen en el pantà i la sobreexplotació de l'aqüífer de la zona han causat que 

aquests rius aportin menors quantitats d'aigua dolça i majors quantitats de sediments.  
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de  l'aire  exterior.  No  obstant,  normalment,  hi  ha  presència  d'altres  congèneres  de  PBDEs. 

Respecte  el  TBBPA  i  els  seus derivats,  a Colòmbia,  les  concentracions  analitzades han  estat 

molt baixes. Pel que fa als HBCD, aquests no s'han detectat i per tant, la presència d'aquestes 

substàncies en els punts d'estudi és nul∙la. 

Taula 3.3 Punts d'estudi de Xile. 

Estació/Localitat  TOC*  ΣPBDEs* Σ TBBPA i derivats*

(A) Sant Vicente 2  12,4  1,15  1328 

(B) Coronel 16  11,6  2,42  685 

(C) Talcahuano 1  17,4  0,99  25,45 

(D) Papalera  4,4  0,87  216,43 

(E) Lenga 1  < 1.0  0,36  3,33 

*TOC: percentatge de matèria orgànica present als sediments (%) 
*ΣPBDEs: ng PBDEs /g sediment sec 
*Σ TBBPA i derivats: ng TBBPA /g sediment sec 

De  les  dades  experimentals  que  s'ha  extret  dels  sediments  de  Xile,  es  pot  afirmar  que  les 

concentracions de PBDEs  totals  són en general més baixes que  les  trobades a Colòmbia. No 

obstant, a Xile hi ha presència de diferent congèneres de PBDEs, a diferència de Colòmbia on 

només  s'ha  detectat  BDE‐209. Ordenant  les  concentracions  de  PBDEs  analitzades  a  Xile  de 

major a menor s'obté: BDE‐209>BDE‐49>BDE‐47>BDE‐100>BDE‐183, per tant, es visualitza com 

realment  el  BDE‐209  és  predominant  un  altre  cop,  en  els  sediments.  Respecte  les 

concentracions  totals  de  TBBPA  i  els  seus  derivats,  a  Xile,  a  diferència  de  Colòmbia,  s'ha 

detectat punts d'elevada concentració, per exemple a la Badia de Sant Vicente, assolint valors 

de  concentració d'aquestes  substàncies bastant alts. Respecte els HBCD, a Xile,  tampoc han 

estat detectats. 

Com  a  resum  de  totes  les  dades  experimentals  extretes  dels  anàlisis  dels  sediments  de 

Colòmbia i Xile, es pot afirmar que: 

Respecte els PBDEs 

 El BDE‐209 és el PBDE majoritari en  les mostres de sediments tant a Colòmbia com a 

Xile. 

 A Colòmbia, només s'ha detectat BDE‐209; en canvi a Xile, hi ha persistència d'altres 

congèneres. 

 Les concentracions totals de PBDEs  a Colòmbia van de 0,59 a 142,84 ng/g; en canvi a 

Xile, el rang analitzat presenta unes concentracions de 0,03‐2,42 ng/g. Per tant, la zona 

d'estudi de Colòmbia està més contaminada per PBDEs. 

Respecte TBBPA i els seus derivats 

 A Colòmbia,  s'ha detectat  TriBBPA  i  TBBPA, mentre que  a  Xile  s'ha  trobat DiBBPA  i 

TriBBPA. 

 Les  concentracions  trobades  a  Colòmbia  d'aquestes  substàncies  són  baixes, mentre 

que a Xile  les concentracions analitzades han estat altes. En aquesta badia hi ha una 

forta persistència dels derivats de TBBPA. 
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4 LA	LÒGICA	DIFUSA	

4.1 Introducció	

La  lògica difusa  és una  alternativa  a  la  lògica  clàssica o  aristotèlica.  És  la  lògica que utilitza 

expressions  que  no  són  ni  totalment  certes  ni  completament  falses,  és  a  dir,  és  la  lògica 

aplicada  a  conceptes  que  poden  adquirir  un  valor  qualsevol  de  certesa  dins  un  conjunt  de 

valors que oscil∙len entre dos extrems, la veritat absoluta i la falsedat total. En el món en què 

vivim existeixen molts coneixements amb un grau d' incertesa, ambigüitat i imprecisió, és a dir, 

no tot és blanc o negre sinó que també existeix el gris. El raonament humà freqüentment actua 

i interacciona amb tot aquest tipus d'informació. Per tant, la lògica difusa ha estat dissenyada 

precisament  per  afrontar  i  resoldre  tots  aquells  problemes  complexos  en  què  els  seus 

paràmetres  són  nombrosos  i,  en  alguns  casos,  qualitatius,  imprecisos  i  incerts.  Per  tant, 

aquesta teoria tradueix la incertesa i l'ambigüitat associada a una variable, com pot ser el risc, 

un concepte de fàcil comprensió humana. 

Contràriament,  la  lògica  clàssica  o  aristotèlica  ve  regida  pels  principis  de  no  contradicció, 

d'identitat  i del tercer valor exclòs. Per tant, una proposició necessàriament o és verdadera o 

és  falsa  (blanc o negre), no hi ha un  grau de  veritat  intermedi  (Peña et  al., 1993). Aquesta 

afirmació, si fos representada mitjançant lògica booleana seria 1 o 0. 

Per  tant,  la  lògica  difusa  és  plurivalent  i  elimina  el  principi  del  tercer  exclòs  proposant  un 

nombre  infinit de graus de veritat  (multivariable). Així, un  fet pot  ser verdader en diferents 

graus.  Aquest  llenguatge  permet  treballar  a  la  vegada  amb  dades  numèriques  i  termes 

lingüístics aportant una informació més útil pel raonament humà. L'aspecte central i l'atractiu 

dels sistemes basats en la lògica difusa és la seva flexibilitat, tolerància, capacitat per modelar 

problemes no lineals i la seva base en el llenguatge natural. Així doncs, la lògica clàssica, seria 

com el cas límit (verdader o fals) d'aquesta lògica difusa.  

En aquesta secció s' expliquen tots aquells components i fonaments de la lògica difusa útils per 

la comprensió de  la metodologia desenvolupada en aquest projecte. S'inicia amb una petita 

introducció  històrica  sobre  el  desenvolupament  de  la  lògica  difusa  i  es  continua  amb 

l'explicació de tots els components d'aquesta metodologia d'estudi: 

 Conjunts clàssics i conjunts difusos. 

 Funcions de pertinença (MF). 

 Propietats i operacions dels conjunts difusos. 

 Procediments  difusos:  FSE  (avaluació  sintètica  difusa)  i  FIS  (sistemes  d'inferència 

difusa). 

4.2 Evolució	històrica	de	la	lògica	difusa	

Els orígens de  la  lògica difusa es poden  remuntar a Plató, el qual  ja plantejava els graus de 

pertinença  com  una  tercera  regió  entre  allò  verdader  i  fals. Després  de  Plató, molts  altres 

autors  com:  George  Berkeley  i  David  Hume  al  s.XVIII  van  discutir  sobre  el  conceptes  de 
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vaguetat, ambigüitat  i similitud; Bertrand Russell  i Ludwig Wittgenstein al s.XX estudiaren  les 

vaguetats del llenguatge; Jan Lukasiewicz proposà la lògica dels tres valors: Fals, Cert i Possible. 

Finalment,  al  1937, Max Black  el  precursor de  la  lògica difusa,  encara  que  la història  l'hagi 

oblidat, definí el primer conjunt difús (Klir i Yuan, 1995).  

De totes maneres, generalment s'accepta que el naixement de  la  lògica difusa actual va ser a 

mitjans dels anys seixanta (1965) a la Universitat de Berkeley (Califòrnia), quan l'enginyer Lotfy 

A. Zadeh va publicar el seu article "Fuzzy Sets". En aquest treball Zadeh introduí el concepte de 

conjunt difús sota la idea de què els elements sobre els que es construeix el pensament humà 

no són números sinó etiquetes lingüístiques (Zadeh et al., 1965). Gran part del treball realitzat 

per Zadeh es recolzava en els autors esmenats anteriorment. 

En aquella època, tot i la forta resistència a la lògica difusa per part de la comunitat científica, 

varis grups d'investigadors d'universitats  japoneses  i americanes van  fer grans  contribucions 

tant  en  el  desenvolupament  de  la  teoria  de  la  lògica  difusa,  com  en  l'estudi  de  les  seves 

aplicacions. 

La primera aplicació  important de  la  lògica difusa va aparèixer al 1974 a Anglaterra a mans 

d'Assilian i Mamdani, els quals van crear el primer controlador dissenyat amb lògica difusa per 

a una màquina de vapor. Anys més  tard, el 1980 es va  implementar per primer  cop aquest 

controlador en una màquina de vapor. 

Arribats a la dècada dels noranta a part dels sistemes difusos, apareixen les xarxes neuronals i 

els  algoritmes  genètics,  constituint  així  tres  grans  tècniques  computacionals,  que  poden 

combinar‐se  de múltiples maneres  per  aconseguir  eines  de  treball molt  potents  (Sung‐Bae 

Cho,  2002).  Avui  en  dia,  la  lògica  difusa  és  introduïda  en  molts  camps  d'estudi:  dins  els 

sistemes  de modelatge  i  control  de moltes  plantes  industrials  del món  real;  en  dispositius 

elèctrics; en l'avaluació del risc i, recentment a l'anàlisi d'accidents en el treball (Darbra et al., 

2007; Darbra  et  al.,  2008). Una  eina molt útil  per  implementar  la  lògica difusa,  és  la  Fuzzy 

Toolbox    del MATLAB  (MathWorks,  2010).  Aquesta,  permet  definir  el  sistema  difús  d'una 

forma senzilla i clara. 

En els darrers anys,  la  lògica difusa  s'està  transformant en una eina de predicció  i avaluació 

molt important en la gestió i anàlisis de riscos ambientals. Existeixen diverses aplicacions en el 

camp ambiental. Per exemple, Uricchio et al., 2004  i Ocampo et al., 2006, utilitzaren  la  lògica 

difusa com a detector de la contaminació i qualitat de l'aigua (Uricchio et al., 2004; Ocampo et 

al.,  2006).  Dahiya  et  al.  van  utilitzar  la  lògica  difusa  per  analitzar  la  qualitat  de  les  aigües 

subterrànies  a  l'Índia  (Dahiya  et  al.,  2007).  Romano  Borchiellini  i  Vittorio  Verda  (2009) 

desenvoluparen  un  procediment  per  controlar  la  ventilació  dels  túnels  en  cas  d'incendi 

mitjançant la lògica difusa (Borchiellini et al., 2009). I recentment, també s'ha utilitzat la lògica 

difusa  com  a  eina  de  predicció  del  deteriorament  d'ecosistemes  aquàtics  causat  per  la 

introducció d'espècies no autòctones dins d'aquests medis (Acosta et al., 2010). 
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Aquestes són algunes de les moltes aplicacions de la lògica difusa, la qual està tenint molt èxit 

en  els  sistemes  de  control  i  abarca  un  gran  camp  de  coneixement.  En  definitiva,  és  una 

metodologia d'estudi molt potent, innovadora i propera al món real. 

4.3 Conjunts	clàssics	i	Conjunts	Difusos		

Dins  la  lògica  hi  ha  diferents maneres  per  agrupar  o  unificar  totes  aquelles  variables  que 

pertanyen dins un mateix grup d'estudi o conjunt. Aleshores, en aquest apartat s'explica  les 

variants  i metodologies per  a  crear els  conjunts de  la  lògica  clàssica  (conjunts  clàssics)  i els 

relacionats amb la lògica difusa (conjunts difusos).  

4.3.1 Conjunts	clàssics	o	nítids	

Els conjunts clàssics o nítids, sorgeixen de forma natural per  la necessitat de  l'ésser humà de 

classificar els objectes  i els conceptes. Per exemple, si es pensa en productes alimentaris, es 

poden realitzar varis conjunts: 

 Fruites: Poma, Pera, Taronja, Meló... 

 Verdures: Carbassa, Carbassó, Espinacs, Bledes... 

 Carn: Conill, Vedella, Porc, Xai... 

 etc. 

Els  conjunts  clàssics  tal  i  com estan definits, diferencien  els  seus elements  a partir de dues 

categories:  membres  (aquells  que  pertanyen  al  conjunt)  o  no  membres.  No  obstant,  tot 

conjunt està lligat  a un conjunt universal U i al conjunt buit. 

 Conjunt universal (U): Concepte creat per Augustus De Morgan (Prior et al., 1976). És 

un  conjunt  nítid,  anomenat  també  univers  de  discurs,  el  qual  agrupa  tots  aquells 

elements que poden pertànyer o no a un conjunt A. 

 Conjunt buit: és aquell conjunt que no conté cap element i és designat per ᴓ. 

Per  tant,  donat  un  cert  univers U,  els  conjunts  nítids  o  clàssics,  poden  ser  definits  de  tres 

formes (Klir i Yuan, 1995): 

a. Mitjançant una enumeració dels seus elements: Fruites= { Poma, Pera, Taronja, Meló, 

etc}. Això, només és útil per conjunts finits. 

, , , … ,     Equació 4.1 

b. Definint un conjunt a partir d'una propietat P(x) que han de complir tots els membres 

del conjunt. 

	|	     Equació 4.2 

D'aquesta  forma  el  conjunt  A  queda  definit  per  aquells  elements  x  d'A  tals  que 

compleixen la propietat P(x). 
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Taula 4.1 Propietats fonamentals dels conjunts clàssics i difusos. 

Commutativa 
AᴗB=BᴗA 
AᴖB=BᴖA 

Associativa 
(AᴗB)ᴗC=Aᴗ(BᴗC) 
(AᴖB)ᴖC=Aᴖ(BᴖC) 

Distributiva 
(AᴗB)ᴗC=(AᴗB)ᴖ(AᴗC) 
(AᴖB)ᴖC=(AᴖB)ᴖ(AᴖC) 

Idempotència 
AᴗA=A 
AᴖA=A 

Identitat 
Aᴗᴓ=A 
AᴖU=A 

Absorció 

AᴗU=U 
Aᴖᴓ=ᴓ 

Aᴗ(AᴖB)=A 
Aᴖ(AᴗB)=A 

Lleis de Morgan 
AᴗB=ĀᴖB 
AᴖB=ĀᴗB 

No obstant,  també cal destacar que dues  lleis  fonamentals de  la  teoria de conjunts clàssica,  

com són el principi de contradicció: A ᴗ Ā = U (Univers) i el principi d'exclusió: A ᴖ Ā= ᴓ (Buit),  

no es compleixen en la teoria de conjunts difusos. De fet, aquesta és la distinció principal entre 

els conjunts nítids i els difusos. 

4.6 Procediments	difusos		

Durant les últimes dècades, la lògica difusa ha experimentat un creixement molt important en 

el  seu  desenvolupament  i  en  les  seves  aplicacions  (apartat  4.2).  Degut  això,  han  sorgit 

diferents  formes  d'aplicar  aquesta metodologia,  essent  els  sistemes  FSE  (  Fuzzy  Synthetic 

Evaluation)  i els FIS ( Fuzzy  Inference System) els més utilitzats actualment. Aquests mètodes 

són descrits a continuació. 

4.6.1 Avaluació	sintètica	difusa	(FSE)	

És  una metodologia  que  s'aplica  quan  es  disposa  d'un  conjunt  de  dades  experimentals  les 

quals poden agrupar‐se en diferents categories d'acord a uns criteris predeterminats. Aquest 

procediment ha estat aplicat a diversos estudis, per exemple en l'avaluació de la qualitat de les 

aigües  dels  rius  de  Taiwan  i  Xina  (Chang  et  al.,  2001;  Liu  et  al.,  2010);  a  l'avaluació  de  la 

contaminació de  l'aire urbà  (Haiyan, 2002; Onkal‐Engin et al. 2004)  i també s'ha  introduït en 

estudis dels sòls de Xina  (Shen et al. 2005; Wang et al. 2009). Els passos a seguir per aplicar 

l'avaluació sintètica difusa són: 

1. Escollir  els  n  paràmetres  d'avaluació  del  problema  que  són  més  representatius, 

racionals i precisos, amb la finalitat de formar un conjunt d'avaluació U. 

  , , , … , , 	 	 ; 	 ; .      Equació 4.15 

2. Seleccionar  les m  categories o valors  lingüístics  (nivells) dels paràmetres d'avaluació 

amb la finalitat de formar un conjunt de criteris d'avaluació V. 

, , , … , , 	 , , à	,    Equació 4.16 
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3. Establir les funcions de pertinença de cada paràmetre d'avaluació per a cada nivell. 

4. Introduir  les dades experimentals de cada paràmetre dins  les  funcions de pertinença 

per obtenir una matriu de relacions difuses   (graus de pertinença), expressada com: 

		 	⋯			
	 			 	 ⋯		
		⋮							⋮					⋮					⋮		
	 			 	 ⋯		 	

	

   Equació 4.17 

On  cada    (i=1,2,...,n;  j=1,2,...,m)  representa  el  grau  de  pertinença  del  paràmetre 

avaluat ( ) a cada conjunt difús o valor lingüistic pertinent ( ). 

5. Aplicar un mecanisme de classificació basat en un sistema d'operadors difusos. 

6. Finalment,  s'assigna  a  cada  paràmetre  el  conjunt  difús  que  presenta  un  grau  de 

pertinença major. Per exemple, si el resultat final d'un paràmetre és que pertany amb 

un 0,2 al conjunt difús baix, un 0,7 al conjunt mig  i un 0,1 a alt, aleshores, el resultat 

final del paràmetre seria mig. 

En els sistemes FSE, existeix la possibilitat d'introduir els pesos de cada paràmetre d'avaluació, 

és a dir, assignar la importància d'aquests dins el sistema. La matriu de pesos W, es representa 

com:. 

, , , … , 	    Equació 4.18 

Els pesos del sistema es poden calcular mitjançant diversos mètodes, per exemple pel mètode 

de l'entropia o bé, el Procés Jeràrquic Analític (AHP). El mètode de l'entropia implica la mesura 

de la quantitat d'informació útil que hi ha en cada dada facilitada (Zou et al., 2006). En canvi, el 

mètode AHP estima  la  importància relativa de  les variables d'un determinat sistema. Això es 

fa, comparant aquestes variables per parelles mitjançant una escala desenvolupada per Saaty 

al 1990 (Saaty et al., 1990) (veure la secció 5.5 per més detall). 

Posteriorment,  si es  tenen en  compte els pesos dels paràmetres d'avaluació,  cal  realitzar  la 

composició de  les  relacions difuses W  i     com  W R  . Això pot ser computat com una 

multiplicació  de  matrius  ( ∑ )  o  bé  mitjançant  la  suma  o  multiplicació  de  les 

operacions  apropiades  a  la  intersecció  o  unió  de  conjunts  difusos,  respectivament. Un  cop 

introduits els pesos el sistema, per obtenir el resultat final cal realitzar els punts 5 i 6 explicats 

anteriorment.  

4.6.2 Sistema	d'inferència	difusa	(FIS)	

Els  sistemes  d'inferència  difusa  FIS  són  aquells  processos  capaços  d'assignar  a  les  variables 

d'entrada  unes  variables  de  sortida mitjançant  la  lògica  difusa.  Són  sistemes  basats  en  un 

conjunt de regles difuses,  l'estructura dels quals es representa en  la Figura 4.15. Actualment, 

molts dels estudis ambientals realitzats utilitzen aquest procediment (Taula 4.2). 
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Taula 4.3 Avantatges sistemes Mamdani i Sugeno. 

Mamdani  Sugeno 

 
És intuïtiu 
   
Té una àmplia acceptació 
 
S'adapta bé a la intervenció humana 

  

És computacionalment eficient 
 
Funciona bé amb tècniques lineals (per exemple, el control PID) 
 
Funciona bé amb tècniques d'optimització i adaptació 
 
És molt adequat per a l'anàlisi matemàtica 

 

En  aquest  projecte,  s'ha  optat  per  utilitzar  diversos  sistemes  d'inferència  difusa  (FIS)  per  a 

crear el model d'avaluació de risc, i especificament s'ha usat la metodologia Mamdani, degut el 

seu ampli ús i la seva fàcil interpretació. 
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5 METODOLOGIA	

5.1 Introducció	

La metodologia desenvolupada per  assolir  l'objectiu principal d'aquest projecte  es detalla  a 

continuació. L'objectiu és  la construcció d'un model per avaluar el  risc ambiental que poden 

suposar els retardants de flama bromats (BFRs) en els ecosistemes aquàtics d'Amèrica Llatina, 

concretament, a Colòmbia (Pantà gran de Santa Marta) i Xile (Badia de Sant Vicente). 

El model  ha  estat  dissenyat  utilitzant  la  lògica  difusa,  concretament mitjançant  la  unió  de 

diversos  sistemes  FIS  (Fuzzy  Inference  System)  tipus  Mamdani  (vist  a  la  secció  4.6.2). 

L'estructura del model, conjuntament amb  les característiques dels sistemes FIS són explicats 

en els següents punts. 

Per  a  definir  el model  ha  estat  necessari  obtenir  informació  d'un  conjunt  d'experts  en  la 

matèria  del  risc  ambiental  i BFRs. Amb  tota  aquesta  informació  s'ha  pogut  unificar  i  donar 

consistència al model. Per obtenir aquestes dades, s'ha elaborat un qüestionari que ha estat 

enviat  als  experts.  Pel disseny del model,  també  s'ha  extret  informació de bases de dades, 

literatura i tot tipus de bibliografia. 

Per altra banda, amb  la finalitat de considerar el pes o  importància de  les diferents variables 

del model, s'ha desenvolupat un mètode basat en el procés  jeràrquic analític (AHP) (Saaty et 

al., 1990) per identificar aquest pes i introduir‐lo dins el model. 

Finalment,  amb  les  dades  proporcionades  pels  qüestionaris,  els  valors  dels  pesos  de  les 

variables del  sistema, bibliografia necessària  i  la  Fuzzy Toolbox del Matlab  s'ha dissenyat el 

model de risc final. Tots i cadascun d'aquests aspectes són explicats en aquesta secció. 

5.2 Definició	de	les	variables	del	sistema	

Generalment, el pla estipulat en les avaluacions de risc ambiental contempla (UE, 2001; 2002; 

2003; 2007 i 2008): 

 Una identificació dels perills 

 Una avaluació dels efectes (relació entre dosis i resposta) 

 Una avaluació de l'exposició 

 Una caracterització del risc 

Un exemple d'aquest pla de treball, és el proposat per  la Comissió Europea (CE), representat 

en el document  'Guia Tècnica sobre avaluació de riscos' (TGD, 2003). En aquest document es 

desenvolupa un model on es compara  la concentració que presenta una substància dins una 

matriu  ambiental  (PEC,  Predicted  Environmental  Concentration),  amb  la  concentració  de  la 

substància per  la que no s'observa efectes sobre els organismes presents en aquesta matriu 

ambiental  (PNEC, Predicted No Effect Concentration). D'aquesta manera es determina el risc 

de  la substància pel medi ambient. Si  la relació PEC/PNEC és major que 1, aquella substància 
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Cada factor o variable del model és representat mitjançant un indicador. Aquests indicadors es 

poden veure a la Taula 5.1. A la Figura 5.2 s'observa com aquest model consta de tres grups de 

variables (Grups FIS 1, 2 i 3). Tots ells, tenen diverses variables d'entrada i una de sortida. Les 

tres variables de sortida de cada conjunt FIS (acumulació, perill i risc) han estat definides com a 

números reals compresos dins l' interval [0, 1]. La resta de variables s'han definit d'acord amb 

els indicadors seleccionats. 

Taula 5.1 Indicadors de les variables del model. 

VARIABLE  INDICADOR 

Biodisponibilitat  Contingut de matèria orgànica total (TOC) 

Bioacumulació  Factor d'acumulació Biota‐Sediment (BSAF) 

Biomagnificació  Factor de biomagnificació (BMF) 

Persistència  Temps de vida mitja (t1/2) 

Toxcicitat  Concentració del contaminant a la que no s'observen efectes (NOEC) 

Exposició  Concentració contaminant en el sediment 

Tot seguit, s'expliquen  les entrades  i sortides de cada grup del model en més detall  (Grup1; 

Grup2 i Grup3): 

Grup  3:  com  ja  s'ha  comentat  els  BFRs  són  contaminants  que  destaquen  pel  seu 

comportament hidrofòbic  i per  tant, per  la seva persistència  i acumulació en els organismes 

aquàtics  i sobretot en els sediments  i sòlids en suspensió. L'absorció d'aquests contaminants 

als  organismes  aquàtics  depèn  de  les  propietats  d'aquestes  substàncies  i  també  de  les 

característiques dels sediments (Van der Oost et al., 1996). En el cas dels BFRs, els sediments 

són el compartiment ambiental més apropiat per establir una relació amb  les concentracions 

d'aquests contaminants presents en els organismes (biota) (Connor et al., 1984) ja que els BFRs 

s'uneixen a  la matèria orgànica dels sediments degut al seu caràcter  lipofílic. Per altra banda, 

les característiques dels sediments depenen menys de les variacions estacionals del medi que 

l'aigua i, per tant, són capaços d'emmagatzemar els contaminants i alliberar‐los durant un llarg 

període de  temps. Això  serveix per visualitzar  la història  residual d'una  zona  (Connor et al., 

1984). Totes aquestes propietats han fet que els sediments juguin un paper molt important en 

aquest model de risc dels BFRs. El Grup 3 consta de tres variables d'entrada (Biodisponibilitat, 

Bioacumulació  i  Biomagnificació),  totes  relacionades  amb  els  sediments,  i  una  de  sortida 

(Acumulació), relacionada amb la biota. Tot seguit es presenten: 

 Biodisponibilitat:  es  defineix  com  el  flux  o  contingut  de  contaminants  presents  en  una 

zona, capaços de ser assimilats pels organismes i amb la possibilitat de causar algun efecte 

negatiu  o  positiu  sobre  ells.  Com  més  matèria  orgànica  conté  un  sediment,  major 

disponibilitat, és a dir, més probabilitat de què el contaminant sigui absorbit  i present en 

aquest sediment (US EPA, 1999). Aleshores, el TOC (Contingut total de carboni orgànic) ha 

estat escollit  com a  indicador de  la Biodisponibilitat,  ja que a més  carboni orgànic, més 

matèria orggànica. 

 

 Bioacumulació: es defineix com el procés a partir del qual la concentració de contaminant 

en la biota adquireix un nivell més elevat que la concentració del contaminant en el medi 
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Taula 5.2 Constants octanol‐aigua (Kow) de les substàncies d'estudi. 

    COMPOST TROBAT  Kow
 (1) 

Colòmbia 

PBDEs  BDE‐209  9,3.10
9 

TBBPA i derivats 
TriBBPA 

6.106 
TBBPA 

 

Xile 

PBDEs 

BDE‐47  6,5.10
6 

BDE‐99  2,1.107 

BDE‐100  1,7.107 

BDE‐153  7,9.107 

BDE‐154  6,6.107 

BDE‐183  2,8.109 

BDE‐209  9,3.109 

MITJANA  2.109 

TBBPA i derivats 
DiBBPA 

6.106 
TriBBPA 

  (1) Veltman et al., 2005 

Els  valors  de  Kow  finals  són  representats  en  negreta.  Introduint  aquests  valors  al  gràfic  de 

Veltman et al. (2005), s'extreuen els segúents valors de BSAF per a cada nivell tròfic iguals a:  

Taula 5.3 Valors BSAF obtinguts. 

Tots aquests valors de BSAF obtinguts a partir del model de Veltman et al., són els utilitzats per 

avaluar  el  model  de  risc  creat  en  aquest  projecte  i  s'ha  comprovat  que  són  similars  als 

obtinguts en altres estudis  realitzats  (Law et al., 2006; Mark et al., 2007; Otto et al., 2009  i 

Moermond et al., 2005). 

 Biomagnificació: és el procediment de bioacumulació d'una substància tòxica, a partir del 

qual el grau de concentració de la substància varia a mesura que passa a nivells superiors 

de  la cadena  tròfica  (Veltman et al., 2005). Els BFRs, es mouen en  la cadena alimentària 

aquàtica,  van dels peixos d'alimentació  inferior  fins als grans depredadors. En el primer 

nivell  de  la  cadena,  es  troben  els  mol∙luscs  i  invertebrats  bentònics  que  s'alimenten 

directament  dels  sediments  contaminats.  No  és  possible  calcular  el  BMF  d'aquests 

organismes del primer nivell tròfic,  ja que són ells els  iniciadors de  la cadena alimentària 

aquàtica i no són depredadors de cap altre ésser aquàtic. Per aquest fet, en el projecte no 

s'estudia el primer nivell tròfic. El factor de biomagnificació (BMF) és l'indicador d'aquesta 

variable: 

     Equació 5.2 

  COMPOST  Kow  Nivell tròfic  BSAF (Figura 5.3) 

Colòmbia 

PBDEs 
9,3.10

9 Herbívors (2on)  0,02 

Carnívors (3er)  2 

TBBPA o derivats 
6.106  Herbívors (2on)  5 

Carnívors (3er)  9 

Xile 

PBDEs  2.10
9  Herbívors (2on)  0,08 

Carnívors (3er)  3 

TBBPA o derivats  6.106 
Herbívors (2on)  5 

Carnívors (3er)  9 
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    BMF (PBDEs)   

Nivell tròfic  Depredador/Presa 
BDE‐
47 

BDE‐
99 

BDE‐
100 

BDE‐
153 

BDE‐
209 

Referències 

Herbívors 
2on 

Peix Blanc/Diporeia  1,48  0,4  1,45  0,12  0,01  Yin‐Ming et al., 
2009 Peix Blanc/Diporeia  2,25  0,73  1,52  0,33  0,01 

Carpa/zooplàncton  5,2  0,1  2,2  1,2  33 

Law et al., 2006 

Carpa/zooplàncton  6,1  0,1  3,4  2,2  9,9 

Peix Blanc/musclos  3,4  0,1  2,9  1,5  0,2 

Peix Blanc/zooplàncton  0,2  0,1  0,1  0,1  2,9 

Lota/musclos  2,1  0,8  1,8  1,5  1,9 

Sardina ull 
daurat/zooplàncton 

7,2  6,5  4,9  5,5  34 

Sardina ull daurat /musclos  4  4,4  4,2  3,9  0,8 

Bacallà polar/zooplàncton  9,1  1,6  —  —  — 

Gravningen et al., 
2006 

Bacallà polar/Gamba  3,3  1,2  —  —  — 

Bacallà polar/ Libèl∙lula  2,4  1,3  3  —  — 

Bacallà polar/Gamba  0,8  0,1  0,4  —  0,1 

MITJANA  3,6  1,3  2,3  1,8  6,9  3,2 

A partir dels valors bibliogràfics  i visualitzant els valors mitjans de cada congènere de PBDE, 

s'obté un BMF=1,9 pels carnívors  i un BMF=3,2 pels herbívors. Valors, que  són  semblants al 

model de Veltman.  

Respecte els compostos de TBBPA i els seus derivats, s'ha de dir que són substàncies capaces 

de ser metabolitzades  i eliminades ràpidament pels organismes aquàtics (Steven et al., 2004; 

EU, 2007). Per  tant, els  valors de BMF pels dos nivells  tròfics  són aproximats a un  valor de 

BMF=1, és a dir,  la concentració de TBBPA que adquireix el depredador és  la mateixa que  la 

concentració de la presa (EU, 2007). Com a resum a la Taula 5.5 es presenten els valors finals 

de BMF utilitzats per avaluar el risc dels BFRs en el medi aquàtic. 

Taula 5.5 Valors BMF escollits. 

  COMPOST  Nivell tròfic  BMF 

Colòmbia 

PBDEs 
Herbívors (2

on)  3,2 

Carnívors (3er)  1,9 

TBBPA o derivats 
Herbívors (2on)  1 

Carnívors (3er)  1 

Xile 

PBDEs 
Herbívors (2

on)  3,2 

Carnívors (3er)  1,9 

TBBPA o derivats 
Herbívors (2on)  1 

Carnívors (3er)  1 

Grup 2: en aquest grup s'obté el perill de la substància a partir de la Persistència, Acumulació 

(provinent del Grup 3) i la Toxicitat. Tot seguit, es presenten les variables d'entrada del Grup 2. 

 Persistència: és el temps que resideix la substància en el medi que s'estudia, en aquest cas, 

els  sediments  aquàtics.  El  temps  de  vida  mitja  (T1/2)  sota  condicions  aeròbiques  és 

l'indicador  escollit  per  la  persistència  dels  BFRs.  Les  dades  s'han  extret  de  les  fonts 

bibliogràfiques presents en la Taula 5.6: 

 

 



 

 

Desenvolupament d'un model basat en la lògica difusa per a l'avaluació del risc dels BFRs en ecosistemes d'Amèrica Llatina50 

Taula 5.6 Temps de vida mitja. 

COMPOST  T1/2 Referències 

PBDEs  >160 dies 

Linda et al., 2004 
Sinkkonen et al., 2000 
Schenker et al., 2008 
Rattfelt et al., 2010 

TBBPA o derivats  60 dies 

Linda et al., 2004 
Sinkkonen et al., 2000 

EU, 2007 
Rattfelt et al., 2010 

 Acumulació: representa el contingut de BFRs present en  l'organisme aquàtic. És un valor 

comprès entre [0, 1], que com ja s'ha comentat prové del FIS 3. 

 

 Toxicitat: és el grau en què una substància pot ocasionar danys a un organisme. El NOEC, 

concentració a  l'aigua a  la qual no  s'observa  cap efecte en  l'organisme, ha estat escollit 

com  a  indicador.  Generalment,  existeixen  dos  tipus  de  NOEC,  l'agut  (curt  temps 

d'exposició) i el crònic (llarg temps d'exposició). En aquest estudi s'ha considerat els valors 

de NOEC crònics. 

Pels PBDEs, el  valor de NOEC més  conservador  representa una  concentració de 2  μg/l  (EU, 

2001; EU, 2003; EU, 2002). En canvi, pel TBBPA  i els seus derivats, el NOEC a  l'aigua és de 13 

μg/l (EU, 2007). Com a resultat més conservador s'entén el NOEC més baix dins els congèneres 

o derivats dels grups de PBDEs  i TBBPA. Això vol dir que, els TBBPA són menys tòxics que els 

PBDEs  ja  que  es  necessita  una  concentració  molt  més  elevada  per  tenir  efectes  sobre 

l'organisme. 

Grup  1: proporciona  la  informació  final  sobre  el  risc de BFRs  en  la biota  aquàtica.  Té dues 

entrades, l'Exposició i el Perill (sortida del Grup 2). 

 Exposició:  representa  la  concentració  de  contaminant  que  conté  la  matriu  ambiental 

d'estudi,  en  aquest  cas,  els  sediments  aquàtics.  L'indicador  seleccionat  per  aquesta 

variable és la relació existent entre el PEC i el PNEC: 

ó 	      Equació 5.3 

On: 

 PEC: és la concentració de contaminant en el sediment 
	

	 	 	
 

 PNEC: és la concentració en la qual no hi ha efectes 
	

	 	 	
 

Existeixen  diferents  formes  de  determinar  el  PNEC  dels  sediments.  En  aquest  projecte, 

s'utilitza  la metodologia descrita  en  la  'Technical Guidance Document'  (TGD, 2003). D'acord 

amb aquest document, el PNEC dels sediments es calcula com el NOEC dels sediments dividit 

per un factor de 10. D'aquesta manera es fa el sistema més conservador. 
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Taula 5.7 Conjunts difusos, tipus funcions pertinença i rangs de les variables del model. 

Variable  Indicador 
Conjunts 
difusos 

Valors 
Rangs 
conjunt 

Tipus 
MF 

Paràmetres MF 

BIODISPONIBILITAT  TOC 

BAIX  0,1  0 ‐ 3  Z  (0,1; 3) 

MITJÀ  3  0,1 ‐ 25  Pi  (0,1; 3; 3; 25) 

ALT  25  3 ‐ ∞  S  (3; 25) 

BIOACUMULACIÓ  BSAF 

BAIX  1  0 ‐ 10  Z  (1; 10) 

MITJÀ  10  1 ‐ 500  Pi  (1; 10; 10; 500) 

ALT  500  10 ‐ ∞  S  (10; 500) 

BIOMAGNIFICACIÓ  BMF 

BAIX  1  0 ‐ 10  Z  (1; 10) 

MITJÀ  10  1 ‐ 300  Pi  (1; 10; 10; 300) 

ALT  300  10 ‐∞  S  (10; 300) 

PERSISTÈNCIA  T1/2 

BAIX  20  0 ‐ 40  Z  (20; 40) 

MITJÀ  40  20 ‐ 160  Pi  (20; 40; 40; 160) 

ALT 
 

160  40 ‐ ∞  S  (40; 160) 

TOXICITAT  NOEC 

BAIX  10  10‐ ∞  Z  (1; 10) 

MITJÀ  1  0,01 ‐ 10  Pi  (0,01; 1; 1; 10) 

ALT  0,01  0 ‐ 1  S  (0,01; 1) 

EXPOSICIÓ  PEC 

BAIX  0,5*PNEC  0 ‐ 1*PNEC  Z  (0,5*PNEC; 1*PNEC) 

MITJÀ  1*PNEC 
0,5*PNEC ‐ 
3*PNEC 

Pi 
(0,5*PNEC; 1*PNEC; 
1*PNEC; 3*PNEC) 

ALT  3*PNEC  3*PNEC ‐ ∞  S  (1*PNEC; 3*PNEC) 

ACUMULACIÓ AL PEIX 

BAIX  0,2  0 ‐ 0,5  Z  (0,2; 0,5) 

MITJÀ  0,5  0,2 ‐ 0,8  Pi  (0,2; 0,5; 0,5; 0,8) 

ALT  0,8  0,5 ‐ 1  S  (0,5; 0,8) 

PERILL 

BAIX  0,2  0 ‐ 0,5  Z  (0,2; 0,5) 

MITJÀ  0,5  0,2 ‐ 0,8  Pi  (0,2; 0,5; 0,5; 0,8) 

ALT  0,8  0,5 ‐ 1  S  (0,5; 0,8) 

RISC 

NEGLIGIBLE  0  0 ‐ 0,25  Z  (0,1; 0,25) 

BAIX  0,25  0 ‐ 0,5  Pi  (0; 0,25; 0,25; 0,5) 

MITJÀ  0,5  0,25 ‐ 0,75  Pi  (0,25; 0,5; 0,5; 0,75 ) 

ALT  0,75  0,5 ‐ 1  Pi  (0,5; 0,75; 0,75; 1) 

MOLT ALT  1  0,75 ‐ 1  S  (0,75; 0,9) 

MF: Funció de pertinença 

Les dades presentades en la taula anterior, s'expliquen de la següent manera: 

 S'ha determinat 3 conjunts difusos per a cada indicador (baix, mitjà i alt), excepte pel 

cas del Risc que en té 5  (negligible, baix, mitjà, alt  i molt alt). El nombre de conjunts 

varia segons el disseny del model. 

 Els  rangs  i  els  valors  de  cada  variable  s’han  obtingut  dels  experts,  a  partir  dels 

qüestionaris enviats  (secció 5.4.1.2). Tots els  rangs s'han establert de manera que el 

conjunt baix estigui entre  [0,  valor mitjà]; el mitjà entre  [valor baix,  valor alt]  i  l'alt 

entre [valor mitjà, ∞ o bé 1]. D'aquesta forma s'aconsegueix que la suma dels graus de 

pertinença d'un punt d'estudi sempre sumi 1 i sempre pertanyi a 2 conjunts difusos, i 

no a més. No obstant, segons com es dissenya el model es poden tenir més de 2 graus 

de pertinença que no sumin 1. 

 En el model  s’ha escollit per a  representar els conjunts extrems de cada variable  les 

funcions  Z  i  S  i  pels  conjunts  entremitjos  les  Pi,  com  s'ha  explicat  en  la  secció  4.4. 

L’elecció  d’aquestes  funcions  s'ha  basat  en  el  seu  comportament  i  la  seva  fàcil 

interpretació i manipulació. 
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Un  cop  transformades  les  variables del  sistema a  variables difuses el bloc d'inferència  ja és 

capaç  d'interpretar‐les  i  processar‐les.  Per  tant,  el  següent  pas  és  la  definició  de  les  regles 

difuses de cada conjunt FIS del model. 

5.3.2 Bloc	d'inferència	i	mecanismes	d'inferència	

Dins la teoria clàssica proposicional existeixen dos mètodes de regles d'inferència importants, 

el Modus Tollens i el Modus Ponens. La lògica difusa que és paral∙lela a la lògica clàssica també 

està basada en aquestes: 

 Modus Ponens o raonament directe: 

Premisa 1: "x és A". 

Premisa 2: "SI x és A, llavors z és B". 

Conseqüència: "z és B". 

 Modus Tollens o raonament invers: 

Premisa 1: "z és No B". 

Premisa 2: "SI x és A, llavors z és B". 

Consequència: "x és NO A". 

El Modus Ponens és el mètode utilitzat en aplicacions lògiques i d'enginyeria, ja que conserva 

la  relació  causa‐efecte.  Contràriament,  el  Modus  Tollens  s'utilitza  molt  poc,  degut  al  seu 

raonament invers. Les persones no pensen a l'inversa, per tant la lògica difusa aplica el Modus 

Ponens. 

Utilitzant  el Modus  Ponens,  el  bloc  d’inferència  és  l'encarregat  de  relacionar  els  conjunts 

difusos  de  les  variables  d’entrada  amb  els  conjunts  difusos  de  les  variables  de  sortida, 

mitjançant unes regles, anomenades Regles difuses. Aquestes relacions entre conjunts difusos, 

tenen l'objectiu d'obtenir un conjunt difús final de sortida a partir del qual s'extreu el resultat 

definitiu  del  sistema.  Així  doncs,  les  entrades  del  bloc  d'inferència  són  conjunts  difusos 

(procedents del procés de fuzzification) i la sortida també. La relació d'aquestes regles difuses 

per  obtenir  el  conjunt  final  de  sortida  depèn  dels  processos  d'Implicació  i  Agregació  que 

s'expliquen més endavant en aquesta secció. 

5.3.2.1 Regles	Difuses	

Les regles difuses són el conjunt de proposicions si‐llavors ("if‐then rules") que modelitzen el 

problema a resoldre. Una regla difusa simple té la forma: 

"si x és A llavors z és B" 

Essent  A  i  B  dos  conjunts  difusos  definits  en  l'univers  de  x  (antecedent)  i  z  (conseqüent) 

respectivament, la regla expressa la relació entre els conjunts A i B.  

Generalment,  una  regla  difusa  sol  ser  un  conjunt  de  regles  si‐llavors,  expressades  com  a 

múltiples antecedents i un sol conseqüent: 
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"SI x1 és A1 i x2 és A2 i x3 és A3 i ... xn és An  llavors zi és Bi" 

 

L'agrupació de tots els conjunts Bi de totes  les regles formen el conjunt difús final de sortida 

del bloc d'inferència, a partir del qual es calcula la solució final. 

Essent: 

 x1, x2, ..., xn els antecedents de les regles. 

 A1, A2, ..., An els conjunts difusos (variables lingüístiques) dels antecedents. 

 zi el conseqüent de la regla i, essent i: 1,2, ....,nº regles del sistema. 

 Bi el conjunt difús o variable lingüística del conseqüent zi. 

El nombre total de regles no conflictives per a un sistema difús es pot calcular a partir de: 

    Equació 5.5  

On: 

  és el número total de regles del sistema. 

  és el número de conjunts difusos. 

  és el nombre de variables d'entrada. 

Dins del conjunt de regles d'un sistema FIS, n'existeixen de dos tipus: 

 Regles actives del sistema: són totes aquelles que s'activen per a donar el resultat final 

en un cas d'estudi. 

 Regles  inactives del sistema: són aquelles que en el mateix cas d'estudi, no s'activen 

per a donar el resultat final. 

El model  de  risc  desenvolupat  en  aquest  projecte,  està  format  per  tres  nivells  o  grups.  El 

primer nivell (FIS 1) consta de dos entrades i una sortida (Risc). El segon grup i tercer (FIS 2 i FIS 

3), estan formats per tres entrades  i una sortida (Figura 5.5). Considerant, que el número de 

regles d'un sistema FIS pot calcular‐se com   (Equació 4.19). El sistema té un 

total de 9+27+27= 63 regles difuses. 

 Grup 1: 32 = 9 regles. 

 Grup 2: 33 =27 regles. 

 Grup 3: 33 =27 regles. 

Totes aquestes regles difuses, formades per varis antecedents i un sol conseqüent, necessiten 

relacionar els seus antecedents utilitzant diferents nexes d'unió com  i  (and); o  (or); no  (not), 

anomenats també operadors  lògics entre antecedents. Segons el  tipus d'operador escollit, el 

resultat final d'una regla, pot ser diferent. 

Conseqüent Antecedent 
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Funció producte: 

prod , , … ,    Equació 5.7 

 

 Operador "o" (or): la funció del màxim 

màx , , … ,     Equació 5.8 

 Operador "no" (not): Negacions estrictes, que representen el conjunt complementari 

̅ 	1 	 	           Equació 5.9 

Per exemple, d'aquesta manera, si es té una regla amb un antecedent de la forma:  

SI x1 és A1 i x2 és A2 i x3 és A3 i ... xn és An                          llavors z és B 

 

Es pot calcular, el grau de pertinença  final del conseqüent de  la regla  traduint els operadors 

lògics 'i' dels antecedents per les funcions del mínim o del producte: 

 El mètode del mínim, assigna com a grau de pertinença final de la regla, el valor mínim 

dels graus de pertinença dels antecedents. 

min	 , , … ,     Equació 5.10 

 El mètode del producte, assigna com a grau de pertinença final de la regla, el valor del 

producte de tots els graus de pertinença dels antecedents. 

prod , , … ,    Equació 5.11 

  On:  

 x1, x2, ..., xn són els antecedents 

 A1, A2, ..., An són els conjunts difusos (variables lingüístiques) dels antecedents 

 zi és el conseqüent de la regla i, essent i: 1,2, ...., nº regles del sistema 

 Bi és el conjunt difús resultant de la regla avaluada, per i=1, 2, ..., nº regles sistema 

Generalment,  l'operador  lògic  entre  antecedents més  utilitzat  en  les  aplicacions  de  lògica 

difusa mediambientals és l'operador 'i' (Kampichler i Platen 2004; Ocampo et al., 2006; Dahiya 

et al., 2007; Mistri et al., 2008; Ferraro 2009). Per tant, en aquest estudi s'ha escollit l'operador 

'i' com a connector dels antecedents de les regles del model de risc desenvolupat. 

Escollint aquest operador,  les  funcions característiques a  triar per obtenir el resultat  final de 

cada regla, són el mínim i el producte. Tal i com s'ha comentat, el mínim assigna com a grau de 

pertinença  del  conseqüent,  el  grau  de  pertinença  mínim  dels  antecedents.  En  eI  cas  del 

producte,  calcula  el  grau  de  pertinença  del  conseqüent,  com  el  producte  dels  graus  de 

pertinença dels antecedents de la regla. En aquest projecte, però, s'ha volgut introduir un nou 

Conseqüent Antecedent 
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sortida una  variable  y que  conté el producte entre els pesos de  les  variables  i els  graus de 

pertinença anteriors. 

    Equació 5.12 

On: 

 , , 	  són els graus de pertinença entre [0, 1] de  les tres variables d'entrada, en 

aquest cas, del Grup 2 són la Persistència, Acumulació i Toxicitat. 

 , , 	   són  els  pesos  de  les  variables  obtinguts  pels  qüestionaris  i  aplicant  el 

mètode AHP. 

   és  el  grau  de  pertinença  final  de  la  regla,  és  a  dir,  el  grau  de  pertinença  del 

conseqüent de la regla. 

La condició si min (x)=0 y=0, és necessària perquè les regles d'inferència només s'activen si tots 

els graus dels antecedents són majors que 0. 

A partir d'aquest nou procediment s'ha aconseguit calcular el grau de pertinença  final de  les 

regles  (conseqüents)  tenint  en  consideració  la  importància  de  les  variables  del  model. 

D'aquesta manera,  el  sistema  ha  adquirit més  consistència  i  precisió,  i  de  forma  indirecta 

també s'ha introduït un pes per a cada regla del model. 

Finalment,  un  cop  calculats  els  graus  de  pertinença  dels  conseqüents  de  les  regles,  els 

següents passos són la Implicació i l'Agregació d'aquestes regles. 

5.3.2.2 Implicació	

La implicació és el procés gràfic a partir del qual, s'obté una àrea final per a cada regla activa 

del sistema difús. La unió de totes aquestes àrees formen el conjunt difús final de sortida del 

bloc d'inferència. 

Abans d'aplicar el mètode d'implicació,  cal assignar el pes de  cada  regla dins el  sistema  FIS 

(explicat  en  l'apartat  5.5).  Cada  regla  tindrà  el  seu  pes,  que  dependrà  de  la  importància 

d'aquella  regla dins el  sistema. Generalment, aquest pes  sol  ser 1  i  llavors el pes no  té  cap 

efecte  sobre  el  procés  d'implicació.  No  obstant,  ja  s'ha  vist  que  en  aquest  projecte,  s'ha 

calculat el pes de cada variable del model  i com a conseqüència s'ha pogut  introduir pesos a 

les regles dins el sistema. 

Hi  ha  diferents  procediments  gràfics  per  obtenir  l'àrea  final  representativa  d'una  regla  del 

sistema  difús.  Tots  aquests  procediments  estan  lligats  als  operadors  utilitzats  per  unir  els 

antecedents  de  les  regles.  En  les  aplicacions  de  la  lògica  difusa  en  l'enginyeria,  on  els 

antecedents  d'una  regla  solen  anar units per  l'operador  'i',  els mètodes  característics de  la 

implicació són el mínim i el producte.  

 El mínim talla la funció del conjunt difús del conseqüent de la regla, en el valor del grau 

de pertinença mínim 
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Finalment, un cop s'ha aconseguit donar una àrea final a cada regla mitjançant  la  implicació, 

només queda agrupar aquestes àrees per formar el conjunt difús final de sortida (Agregació). 

Aquesta és la última fase del bloc d'inferència.  

5.3.2.3 Agregació	

L'agregació és l'encarregada de la unió lògica de totes les àrees (obtingudes a la implicació) de 

les regles actives del sistema, per aconseguir un resultat final únic. Aquest resultat final, és un 

conjunt difús on hi ha representat la participació de totes les regles actives del sistema, en un 

cas concret d'estudi. A partir d'aquest conjunt difús final es calcula el resultat final del sistema. 

Aquesta agregació o unió,  com a norma general  (per  conservar  l'equivalència amb  la  lògica 

clàssica) utilitza dos procediments per a obtenir el conjunt difús B de sortida: 

Mètode màxim: agrupa les àrees màximes de cada conjunt difús del conseqüent 

à , , … ,       Equació 5.13 

Mètode suma algebraica: suma totes les àrees dels conjunts difusos del conseqüent. 

, , … ,       Equació 5.14 

On: 

 B, és el conjunt difús final de sortida 

 B1, B2, ..., Bn els conjunts difusos obtinguts en la implicació per a cada regla. 

 z1, z2, ..., zn els elements dels conjunts difusos B 

A continuació, a la Figura 5.15, es presenten un conjunt de regles actives d'un sistema FIS. A la 

part dreta d'aquestes regles, hi ha representats els dos mètodes d'agregació (màxim i suma). Si 

un  es  fixa  bé  en  els  conjunts  difusos  resultants  de  la  part  dreta  de  la  Figura  5.15,  es  veu 

clarament com: 

 El mètode del màxim, agafa l'àrea màxima activa (color blau) de cada conjunt difús del 

conseqüent i les agrupa per donar un resultat final. 

 

 Contràriament,  el mètode de  la  suma, dóna un  conjunt  final  fruit de  l'agregació de 

totes les àrees de les regles actives (color blau). En la representació de la Figura 5.15, 

la  gràfica  queda  tallada  al  valor  1,  però  inclou  l'àrea  real  pels  càlculs  (que  seria 

superior). 
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5.5 Els	pesos	de	les	variables	

El reconeixement dels pesos o  importància de  les variables  involucrades en un sistema, és un 

aspecte  bastant  innovador  en  els  sistemes  difusos  desenvolupats  per  a  l'avaluació  del  risc 

ambiental.   Per tant,  la  introducció d'aquests pesos en  les diferents variables d'aquest estudi 

representa  un  valor  afegit  més  al  projecte.  En  aquesta  secció,  es  presenta  el  mètode 

matemàtic aplicat capaç d'introduir aquests pesos a  les variables  i com a conseqüència a  les 

regles del sistema difús. El mètode es divideix en dos parts, la primera basada en la construcció 

d'una matriu a partir de l'opinió dels experts i la segona en l'obtenció del pes de les variables i 

la consistència de les dades. 

5.5.1 Procés	Jeràrquic	Analític	(AHP)	

L'AHP  és  una  eina  utilitzada  per  donar  solució  als  problemes  complexos  en  els  quals  hi 

participen un gran nombre de variables,  i  cal establir  la  importància de  cada paràmetre del 

problema (Saaty et al., 1990). El primer pas, per fer front al problema, és la construcció d'una 

matriu recíproca  i positiva, els elements de  la qual, són valors numèrics que representen una 

comparació per parelles dels paràmetres del problema. A partir d'aquesta matriu, es passa a 

calcular el vector de pesos dels paràmetres, on hi ha  contingut el valor numèric del pes de 

cada paràmetre. Finalment, es determina  la consistència de  la matriu original, per validar  la 

solució dels pesos trobada.  

En  aquest  apartat,  s'explica  com  es  construeix  la matriu  original,  quins  són  els  criteris  de 

comparació per parelles i finalment, l'àlgebra necessària per calcular el vector de pesos final.  

5.5.1.1 Construcció	de	la	matriu	de	comparació	A	

El primer pas del mètode AHP, és la comparació per parelles dels paràmetres. Aquesta es basa 

en un  conjunt de valors numèrics  (generalment enters) que  representen  la  importància que 

pot assumir cada paràmetre en relació els altres. Essent la matriu definida com: 

, , 1, …    Equació 5.16 

On: 

  és el nombre de paràmetres 

  és  l'element de  la matriu que representa el  factor obtingut de  la comparació per 

parelles dels paràmetres dins el rang [m, ..., M] 

Per  tant,  a  la  diagonal  de  la matriu  A  hi  ha  els  elements  1,  els  quals  representen  la 
comparació  del  paràmetres  sobre  sí mateixos.  En  canvi,  els  altres  elements  de  la  matriu 

satisfan dues condicions: 

1. 0; 

2. 1 	, 	 , 1, … ,  
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Per tant, la forma de la matriu A tenint en compte només tres variables és: 

1
1 1
1 1 1

    Equació 5.17 

5.5.1.2 Selecció	de	l'escala	de	comparació	

Els  elements   de  la matriu A  anterior,  s'obtenen  a partir d'una  escala de  comparació.  El 

mètode AHP  de  forma  genèrica  utilitza  una  escala  que  es mou  de  [1,9]  (Gass  et  al.,  2004; 

Ocampo et al., 2006) per comparar les variables en parelles, tal i com es pot veure en la Taula 

5.9. 

Taula 5.9 Escala de comparació de l'1 al 9. 

Importància  Definició  Explicació 

1  Igual importància  Els dos elements contribueixen igual sobre l'objectiu 

3  Importància moderada 
L'experiència  i  el  judici  està  lleugerament més  a  favor 
d'un element que de l'altre 

5  Importància forta 
L'experiència  i el  judici està  fortament més a  favor d'un 
element que de l'altre 

7  Importància molt forta 
Un element està més fortament afavorit que l'altre, això 
es demostra en la pràctica 

9  Importància extrema 
L'evidència de que un element està més afavorit que un 
altre,  adquireix el nivell d'afirmació més alt 

Els valors 2, 4, 6 i 8 no són presents en la taula anterior. No obstant, poden utilitzar‐se com a 

estats entremitjos dels valors 1, 3, 5, 7 i 9. En aquest projecte, s'ha considerat que una escala 

de 9 opcions pot ser molt complexa i complicada de ser resposta pels experts del qüestionari. 

Per tant, s'ha adaptat l'escala de 9 opcions a una de 5, simplificant els estats d'importància a 1, 

3 i 5. Aleshores, en el qüestionari (com ja s'ha vist en l'apartat de pesos a la Taula 5.8) l'escala 

tenia només en compte els valors 1,3, 5.  

5.5.2 Descomposició	en	valors	singulars	(SVD)	

Un cop creada  la matriu A, mitjançant  l'àlgebra pot obtenir‐se el pes  i  la consistència de  les 

dades. La descomposició en valors singulars d'una matriu A, és un producte de  tres matrius, 

cadascuna  d'una  forma  especial  i  de  fàcil  interpretació  geomètrica  (Gass  et  al.,  2004).  El 

teorema de la descomposició en valors singulars diu que: 

Teorema: Qualsevol matriu  real A  (m  X  n)  d'un  rang  k  (k≤min(m,n)),  es  pot  expressar  de  la 

forma: 

    Equació 5.18 

On: 

 D és una matriu diagonal d'elements positius  , … ,  

 U és una matriu (m X  k) i  1 
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 V és una matriu (n X  k) i  1 

Una forma equivalent a l'Equació 5.18 és: 

∑     Equació 5.19 

On: 

  són els anomenats valors singulars o propis de A, extrets de la diagonal de la matriu 

D. 

 Els  vectors    i    s'anomenen  vectors  singulars  i  són  les  columnes  de  U  i  V 

respectivament. Aquests, formen la base de vectors propis de A. 

Aleshores, mitjançant aquesta descomposició de valors singulars  i el mètode AHP, s'obtenen 

els pesos de les variables i la consistència de les dades. 

5.5.2.1 Càlcul	dels	pesos	variables	

El vector que conté els pesos normalitzats dels paràmetres del sistema es defineix com: 

∑
, 1, … ,     Equació 5.20 

On: 

  i   són els vectors singulars representatius del valor singular ( ) d' A major. 

En  aquest  estudi,  la matriu A utilitzada per  establir  i  calcular  els pesos de  les  variables del 

model  de  risc,  deriva  de  les  opinions  dels  experts  extretes  de  l’apartat  de  pesos  del 

qüestionari.  S'ha  de  dir  que  només  s'han  utilitzat  aquelles  respostes  que  són  coherents  i 

consistents. El càlcul de la consistència s'explica tot seguit. 

5.5.2.2 Càlcul	de	la	consistència		

Aquesta  secció mostra com es calcula  la consistència de  les matrius A del mètode AHP. Per 

l’obtenció d'aquestes consistències, es necessita  la norma de Frobenius. Aquesta norma està 

definida per les matrius A (m X n) com: 

‖ ‖ ∑ ∑
/
    Equació 5.21 

O bé, utilitzant els valors singulars com: 

‖ ‖ ⋯     Equació 5.22 

Per trobar l’expressió de l'índex de la consistència, s’utilitza dos  teoremes: 

1. La descomposició en valors singulars d'una matriu positiva A: 
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.

.

.

, , … ,     Equació 5.23 

  On: 

 ∈  

 	 i   són constants positives tals que  ∑ ,  1 ∑  

   és l'únic valor singular d'  

 En l'AHP, els valors de  ,  1,… , , pertanyen a l'interval de l'escala de comparació 

establerta, i són números enters 

 

2. El  límit  superior de  la norma de  Frobenius d'una matriu A positiva, de dimensió n  i 

consistent, es defineix com: 

    Equació 5.24 

  On: 

 M i m són els paràmetres de la desigualtat de Schweitzer: 

∑ ∑     Equació 5.25 

De l'Equació 5.21, el quadrat de la norma de Frobenius pot definir‐se per a una matriu A com: 

∑ ∑     Equació 5.26 

On 0 , per  1,… , .  Si  , per la desigualtat de Schweitzer: 

∑ ∑     Equació 5.27 

Si l'escala de comparació és de l'1 al 5 (cas d'aquest estudi), aleshores  25	 	 1 i es té 
que: 

‖ ‖     Equació 5.28 

Simplificant a: 

‖ ‖     Equació 5.29 
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Dels  resultats  del  qüestionari,  aproximadament  la  meitat  de  les  38  respostes  han  estat 

considerades consistents. Agafant aquestes, s'han construït les tres matrius representatives de 

cada grup de variables del model, obtenint així les matrius G1, G2 i G3 (serien les matrius A del 

mètode  AHP).  Cada  component  de  les matrius  és  la mediana  del  component  de  totes  les 

respostes coherents dels experts. Per exemple, en  la matriu G2 de  la Figura 5.27, el valor de 

1/3 de la primera fila, representa la importància relativa entre la variable Acumulació del peix i 

la Toxicitat, significant que,  la majoria d'experts han considerat que  l'Acumulació del peix és 

tres vegades menys important que la Toxicitat. 

1 1 1
1 1

; 	 2
1 1/3 1
3 1 3/2
1 2/3 1

; 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1

 

Figura 5.27 Matrius representatives dels 3 grups de variables. 

Un  cop  construïdes  les  tres matrius, mitjançant  la  funció  (MATLAB)  de  la  Figura  5.26,  es 

calculen els pesos finals de les variables del model de risc. Els pesos calculats són: 

Taula 5.10 Els pesos de les variables del sistema. 

Grup 1 
Perill  0,5 

Exposició  0,5 

Grup 2 

Persistència  0,29 

Acumulació  0,20 

Toxicitat  0,51 

Grup 3 

Biodisponibilitat  0,33 

Bioacumulació  0,33 

Biomagnificació  0,33 

Els  resultats de  la Taula 5.10, mostren que  la majoria d'experts consideren que  les variables 

dels Grups 1 i 3 tenen una importància igual dins el seu grup. En canvi, en el Grup 2, la Toxicitat 

és  més  important  que  la  Persistència  i  l'Acumulació,  amb  uns  pesos  de  0,51;  0,29  i  0,2 

respectivament.  Aquests  pesos  són  els  que  han  estat  introduïts  al model  desenvolupat  en 

aquest projecte per tal de tenir present el diferent grau d'importància de cada variable alhora 

d'avaluar el risc. 

Un cop explicada  la metodologia de  treball necessària per  implementar el model d'avaluació 

de  risc  ambiental  dels  BFRs  en  ecosistemes  de  Colòmbia  i  Xile,  en  la  secció  següent  es 

presenten els resultats obtinguts i s'avalua el funcionament general del model. 
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6 RESULTATS	DEL	MODEL	

En aquesta secció, s'avalua el risc que suposen els BFRs en els ecosistemes de Colòmbia i Xile 

(punts  de  mostreig  presentats  a  l'apartat  3.4).  En  primer  lloc,  es  presenten  els  resultats 

obtinguts al Pantà Gran de Santa Marta a Colòmbia  i a continuació, els valors de  la Badia de 

San Vicente,  a Xile.  Finalment, en aquest apartat del projecte  s'inclou  també una anàlisi de 

sensibilitat  del model  de  risc  per  determinar  aquelles  variables  del  sistema  que  són més 

rellevants i sensibles. 

6.1 	Resultats	obtinguts	a	Colòmbia	

El  Pantà  Gran  de  Santa  Marta,  és  la  zona  d'estudi  de  Colòmbia  (veure  secció  3.2),  dins 

d'aquesta  zona,  els  punts  CA;  CB;  CC  i  CD  han  estat  seleccionats  degut  a  les  seves 

característiques  representatives  per  avaluar  el  risc  ambiental  dels  BFRs  a  Colòmbia. 

Experimentalment, en aquests quatre punts, només es disposa del TOC  i  la concentració dels 

BFRs en els sediments. Com ja s'ha comentat, les dades de biota no estan disponibles degut a 

què en aquests moments el projecte BROMACUA està en el procés de  recollida de mostres. 

Malgrat això, per aquells  indicadors necessaris per avaluar el risc ambiental dels quals no es 

disposa de dades experimentals, s'ha recorregut a la bibliografia per obtenir‐los. A la Taula 6.1 

i Taula 6.2, hi ha representades totes les dades (experimentals i bibliogràfiques) introduïdes en 

el model per analitzar el risc ambiental dels BFRs a Colòmbia. En cadascuna d'aquestes taules 

es pot diferenciar  les dades pels diferents nivells  tròfics  (carnívors  i herbívors)  i els diferents 

tipus de substàncies avaluades. 

Taula 6.1 Dades de Colòmbia introduïdes al model de risc, PBDEs. 

PBDEs          CARNÍVORS  HERBÍVORS 

Estació/Localitat  TOC*  T1/2*  NOEC*  PEC/PNEC  BMF  BSAF  BMF  BSAF 

CA Colterminal aigües avall  1,1  >160  0,002  0,1635  1,9  2  3,2  0,02 

CB Dársena Aqueducte  2,07  >160  0,002  0,0078  1,9  2  3,2  0,02 

CC Boca Caño Clarín  1,28  >160  0,002  0,0065  1,9  2  3,2  0,02 

CD Pantà de Mallorquín (centre)  0,96  >160  0,002  0,4799  1,9  2  3,2  0,02 

Taula 6.2 Dades de Colòmbia introduïdes al model de risc, TBBPA. 

TBBPA          CARNÍVORS  HERBÍVORS 

Estació/Localitat  TOC*  T1/2*  NOEC*  PEC/PNEC  BMF  BSAF  BMF  BSAF 

CA Colterminal aigües avall  1,1  60  0,013  0,00008  1  9  1  5 

CB Dársena Aqueducte  2,07  60  0,013  nd  1  9  1  5 

CC Boca Caño Clarín  1,28  60  0,013  0,000053  1  9  1  5 

CD Pantà de Mallorquín (centre)  0,96  60  0,013  nd  1  9  1  5 

* TOC: percentatge coarboni orgànic (%) 
* T1/2: dies 
* NOEC: mg/l 
*nd: no detectat 

Un cop introduïts tots aquests paràmetres en el model de risc desenvolupat, s'obté l'avaluació 

del risc final per a cada substància (PBDEs o TBBPA) en cada punt d'estudi (CA; CB; CC; CD), tot 

diferenciant entre una espècia carnívora o herbívora. Els resultats finals obtinguts a Colòmbia 

són: 
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Aleshores, segons el model de risc desenvolupat,  la situació actual de Colòmbia referent a  la 

contaminació del medi aquàtic per BFRs pot ser considerada d'un Risc de grau baix‐mig. Per tal 

de comprovar la validesa del model, s'han analitzat detalladament les dades experimentals de 

Colòmbia i també les dades bibliogràfiques dels PBDEs i TBBPA. Durant aquesta revisió, es pot 

observar que: 

 En  primer  lloc,  visualitzant  les  dades  obtingudes  experimentalment  al  CSIC  (Consell 

Superior  d'Investigacions  Científiques)  representades  a  la  Taula  3.2  (secció  3.4),  es  veu 

clarament que els rangs de les concentracions en els punts seleccionats de PBDEs i TBBPA 

en els sediments són de [2,59 ‐ 142,84 ng/g] i [0,17 ‐ 0,22 ng/g], respectivament. Es tracta 

doncs,  de  concentracions molt  baixes  que  donen  peu  a  valors  d'exposició molt  petits 

(PEC/PNEC<1).  Això  fa  que  les  diferències  entre  els  punts  no  siguin  significatives. 

Aleshores,  segons  la  Unió  Europea,  aquelles  substàncies  que  presenten  una  relació 

PEC/PNEC< 1 no són perjudicials pel medi ambient on són localitzades (EU, 2001; EU, 2002; 

EU, 2003; EU, 2007; EU, 2008)  i, per  tant,això  fa disminuir el  risc de  la  substància en el 

medi on es troba. 

 Per altra banda,  si un es  fixa amb els  valors de NOEC dels PBDEs  i TBBPA extrets de  la 

bibliografia,  són  substàncies molt  tòxiques  ja que presenten valors de NOEC molt petits 

(un NOEC baix, significa que són substàncies que amb petites concentracions poden causar 

efectes al medi ambient)  i per  tant,  són  substàncies perilloses. Això,  fa que augmenti el 

Perill de la substància. 

 Un altre aspecte a comentar, és que no s'ha observat diferències de risc entre les espècies 

carnívores  i  herbívores. Aquest  fet,  pot  atribuir‐se  a  què  els  valors  de  BMF  i  BSAF  són 

dades aproximades, similars  i extretes de  la bibliografia,  ja que no es disposa dels valors 

experimentals de la biota. 

 Finalment, s'observa també que són compostos (PBDEs i TBBPA) amb una alta persistència 

ja que presenten  temps  de  vida mitja  elevats.  Fet  que provoca un  altre  augment de  la 

variable Perill del sistema. 

Així doncs, si el Perill del model s'obté mitjançant la Persistència, Acumulació i Toxicitat i el Risc 

a partir del Perill i l'Exposició (Figura 6.2), en aquest cas, on el Perill és elevat degut a una alta 

toxicitat  i alta persistència  (vist anteriorment)  i  l'exposició és baixa deguda a una  relació del 

PEC/PNEC<1, és totalment lògic que el Risc final pels punts de Colòmbia sigui considerat un risc 

baix‐mig, o el què és el mateix, un valor aproximadament de 0,4‐0,5. 

Les  diferències  entre  els  valors  de  risc  obtinguts  pels  PBDEs  o  TBBPA  (sempre  i  quan  les 

concentracions  de  contaminants  en  els  sediments  o  bé  la  relació  PEC/PNEC  siguin  petites) 

poden  resumir‐se en: els PBDEs  tenen un  risc més elevat,  ja que  són  compostos més  tòxics 

(NOEC inferior) i persistents (T1/2 superior) que el TBBPA. 
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Taula 6.6 Resultats del risc a Xile. 

Substància  Nivell tròfic  Punt  RISC QUANTITATIU  RISC QUALITATIU 

PBDEs 

CARNÍVORS 

XA  0,5  100% MITJÀ 

XB  0,5  100% MITJÀ 

XC  0,5  100% MITJÀ 

XD  0,5  100% MITJÀ 

XE  0,5  100% MITJÀ 

HERBÍVORS 

XA  0,5  100% MITJÀ 

XB  0,5  100% MITJÀ 

XC  0,5  100% MITJÀ 

XD  0,5  100% MITJÀ 

XE  0,5  100% MITJÀ 

TBBPA 

CARNÍVORS 

XA  0,383  57% MITJÀ; 43% BAIX 

XB  0,383  57% MITJÀ; 43% BAIX 

XC  0,382  56% MITJÀ; 44% BAIX 

XD  0,382  56% MITJÀ; 44% BAIX 

XE  0,378  52% MITJÀ; 48% BAIX 

HERBÍVORS 

XA  0,38  54% MITJÀ; 46% BAIX 

XB  0,379  53% MITJÀ; 47% BAIX 

XC  0,379  53% MITJÀ; 47% BAIX 

XD  0,379  53% MITJÀ; 47% BAIX 

XE  0,378  52% MITJÀ; 48% BAIX 

Com es pot veure en la taula anterior, els resultats de risc obtinguts pels PBDEs i TBBPA en els 

punts d'estudi de Xile, són similars als de Colòmbia. L'explicació d'aquest fet, és la mateixa que 

en  el  cas  de  Colòmbia,  degut  a  la  alta  Toxicitat  i  Persistència  de  les  substàncies  i  la  petita 

Exposició s'obté un grau de risc baix‐mig.  

Tot i així, visualitzant les dades experimentals de Xile (Taula 3.3, secció 3.4), les concentracions 

de TBBPA  ([3,3  ‐ 1328 ng/g])  són molt  superiors a  les de Colòmbia  ([0,17  ‐ 0,22 ng/g]), això 

podia fer pensar que el risc del TBBPA a Xile podia ser més elevat. No obstant, quan es calcula 

l'indicador de l'Exposició (PEC/PNEC), resulta que la concentració no és tan alta com sembla ja 

que  la  relació  continua  essent menor  que  1  i  pel model  significa  que  l'Exposició  continua 

essent baixa d'acord amb el que diu la Unió Europea (EU, 2001; EU, 2002; EU, 2003; EU, 2007). 

Per  tant,  si  l'Exposició  és  baixa  i  el  Perill  és  elevat,  igual que  a  Colòmbia,  s'obté un  risc  de 

TBBPA baix‐mig. Respecte els PBDEs a Xile, les concentracions són semblants que a Colòmbia, 

aleshores, el risc calculat pel model es manté igual, 100% mitjà. 

Per més informació sobre els valors obtinguts de l'Acumulació i el Perill (sortides FIS 3 i FIS 2) 

pels casos d'estudi de Xile, veure l'annex E del projecte. 

Com a resum dels resultats obtinguts un cop aplicat el model, es pot dir que: 

 Tant a Colòmbia com a Xile, el risc obtingut en els punts d'estudi pot classificar‐se com a 

risc mitjà pels PBDEs i risc baix‐mig pel TBBPA o derivats d'aquest. 

 Tot  i ser substàncies amb una elevada toxicitat  i persistència, els PBDEs  i TBBPA gràcies a 

que  les  seves  concentracions  actuals  de  Colòmbia  i  Xile  (PEC)  són molt  inferiors  a  la 

concentració  límit  de  la  substàncies  sota  la  qual  no  es  produeix  cap  efecte  en  el medi 

(PNEC), el model calcula un risc baix‐mig per aquestes substàncies. No obstant, el control 

d'aquests  contaminants  en  les  zones  d'estudi  és  essencial,  ja  que  un  augment  en  la 
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concentració d'aquests compostos podria generar un alt  risc d'impacte ambiental en els 

ecosistemes. Ja que si ara tenint baixes concentracions ja representa un risc mig, amb altes 

concentracions, aquest risc augmentaria molt. Segons els experts i el model desenvolupat, 

si la concentració de contaminant en els sediments assoleix un valor de 3 vegades el PNEC, 

la situació de l'ecosistema respecte els PBDEs i TBBPA adquireix un valor de risc molt alt i 

per tant, passa a ser una situació crítica. Si s'arribés a donar aquest valor de 3 vegades el 

PNEC als dos ecosistemes d'estudi, sota les condicions actuals (TOC, BSAF, BMF, etc.) el risc 

final seria molt més gran. En el cas dels PBDEs, aquest valor de 3 PNEC seria d'uns 1000 

ng/g (7 vegades el valor de la concentració del punt CD) i s'obtindria una situació crítica i de 

risc  100%  molt  alt  per  l'ecosistema.  Per  altra  banda,  en  el  cas  del  TBBPA,  aquesta 

concentració  per  arribar  a  un  nivell  de  risc  crític  (80%  alt  i  20%  molt  alt)  hauria 

d'augmentar en uns 7500 ng/g, unes 7 vegades més a la trobada experimentalment en el 

punt XA. Estudis de Allchin et al., 1999  i Hites el 2004 mostren concentracions de PBDEs 

d'uns  1500  ng/g  en  els  sediments  d'alguns  rius  de  Suècia  i  el  Regne  Unit.  Aquesta 

concentració d'uns 1500 ng/g suposaria un Risc 100% molt alt per aquest medi aquàtic  i 

així és com ho dictaminen. 

 Un altre aspecte a comentar, és que no s'ha observat diferències de risc entre les espècies 

carnívores  i  herbívores. Aquest  fet,  pot  atribuir‐se  a  què  els  valors  de  BMF  i  BSAF  són 

dades  aproximades  i  extretes  de  la  literatura,  ja  que  no  es  disposa  dels  valors 

experimentals de la biota. 

 Per  últim,  els  PBDEs  sempre  presenten  un  risc  més  elevat  que  els  TBBPA,  perquè  a 

concentracions similars són més tòxics i persistents. 

6.3 Comparativa	 dels	 resultats	 del	 model	 segons	 el	 mètode	 de	
l'operador	'i'	utilitzat	

En  la secció 5.3.2.1.1 s'expliquen els operadors  lògics entre antecedents de  les regles difuses, 

aquests s'utilitzen per enllaçar els antecedents de les regles difuses amb l'objectiu d'obtenir els 

graus de pertinença finals dels conseqüents de cada regla del sistema. Aleshores, si l'operador 

escollit és l'operador 'i', l'enllaç pot realitzar‐se mitjançant diferents mètodes, el del mínim, el 

del producte o bé el mètode desenvolupat en aquest projecte que permet introduir els pesos 

de  les  variables  del  sistema  (adaptació  mètode  AHP,  apartat  5.5).  En  aquesta  secció,  es 

presenta una comparació dels  resultats del  risc obtinguts utilitzant els diferents mètodes de 

l'operador 'i' plantejats. 

Les comparacions de tots els punts de mostreig del projecte, estan representades en l'annex E 

d'aquest treball. No obstant, en aquest apartat es presenta només un cas concret de Xile, per 

explicar  els  avantatges  i  desavantatges  de  cada mètode  d'unió.  Així  doncs,  per  aquest  cas 

concret,  a  la  Taula  6.7  es  representen  tots  els  valors  de  les  variables  de  sortida  del model 

(Acumulació, Perill  i Risc) obtinguts utilitzant els tres mètodes d'unió de  l'operador  'i'  (Pesos, 

Mínim i Producte). 
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Taula 6.7 Comparativa dels resultats del model segons el mètode de l'operador 'i' utilitzat. 

CAS D'ESTUDI: TBBPA, Xile i Herbívors 

GRUP 3 
(FIS 3) 

Punt d'estudi  ACUMULACIÓ (PESOS,AHP)  ACUMULACIÓ (MÍNIM)  ACUMULACIÓ (PRODUCTE) 

XA  0,332  0,316  0,324 

XB  0,331  0,316  0,323 

XC  0,331  0,316  0,321 

XD  0,328  0,316  0,316 

XE  0,311  0,271  0,242 

GRUP 2 
(FIS 2) 

Punt d'estudi  PERILL (PESOS,AHP)  PERILL (MÍNIM)  PERILL (PRODUCTE) 

XA  0,663  0,591  0,602 

XB  0,662  0,591  0,6 

XC  0,662  0,591  0,597 

XD  0,662  0,591  0,589 

XE  0,658  0,534  0,516 

GRUP 1 
(FIS 1) 

Punt d'estudi  RISC (PESOS,AHP)  RISC (MÍNIM)  RISC (PRODUCTE) 

XA  0,38  0,304  0,315 

XB  0,379  0,304  0,313 

XC  0,379  0,304  0,31 

XD  0,379  0,304  0,302 

XE  0,378  0,259  0,252 

Observant els resultats obtinguts en l'aplicació de cada mètode, es pot dir que: 

 El mètode desenvolupat en aquest projecte, que introdueix els pesos de les variables dins 

el sistema, és més conservador que el mínim i el producte ja que en la majoria dels casos el 

valor per l'Acumulació, el Perill i el Risc és superior el dels altres mètodes. Per tant, suposa 

un factor de seguretat afegit al model. No obstant, en els casos d'estudi d'aquest projecte 

els  valors  obtinguts  per  a  cada mètode  són  similars,  degut  a  les  baixes  concentracions 

experimentals aconseguides. 

 Els mètodes  del mínim  i  el  producte,  en  algun  cas  d'estudi  (veure  annex  E),  presenten 

petites  irregularitats  en  el  valor  final  de  cada  grup  FIS.  En  primer  lloc,  deixen  de  ser 

inferiors el mètode AHP adaptat  i en segon  lloc, no són  tant progressius com el mètode 

dels pesos  i es produeix una disminució excessiva en  l'últim punt. Un exemple d'aquestes 

irregularitats es pot observar en la Taula 6.8. 

Taula 6.8 Irregularitats mètodes mínim i producte. 

GRUP 3 
(FIS 3) 

Punt d'estudi  ACUMULACIÓ (PESOS,AHP)  ACUMULACIÓ (MÍNIM)  ACUMULACIÓ (PRODUCTE) 

XA  0,37  0,491  0,494 

XB  0,368  0,491  0,494 

XC  0,366  0,492  0,494 

XD  0,358  0,493  0,493 

XE  0,317  0,25  0,251 

 Finalment, el mètode AHP dels pesos segueix una tendència més  lineal  i progressiva que 

els altres dos mètodes. Per tant, aquesta nova metodologia, capaç d'introduir els pesos de 

les variables dins el sistema fa el model més conservador i realista. 
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6.4 Anàlisis	de	sensibilitat	del	model	

En  aquesta  secció,  es  presenta  l'anàlisi  de  sensibilitat  del model  per  veure  quines  són  les 

variables del sistema que  influeixen més alhora de calcular el risc  final de  l'avaluació del risc 

ambientals  dels  BFRs  en  ecosistemes  aquàtics.  El mètode  que  s'ha  utilitzat  per  determinar 

aquesta  influència  relativa,  és  la  determinació  o  càlcul  de  la  sensibilitat  de  cada  variable 

mitjançant un  índex de  sensibilitat  (IS)  (Ferraro, 2009; Lenhart et al., 2002). Aquest  índex es 

calcula de la forma següent: 

∆ 100      Equació 6.1 

On: 

 : valor de la variable dependent y  utilitzant el valor inicial de  . 

 : valor de la variable dependent y  utilitzant el valor inicial de  . 

 : valor de la variable dependent y  utilitzant el valor inicial de   

 : valor inicial variable independent (variable que s'analitza la sensibilitat). 

 = ∆ ; disminució en un ∆  de la variable  . 

 = ∆ ; augment en un ∆  de la variable  . 

 ∆ : 25% del valor de  . 

Aleshores,  la  sensibilitat  d'una  variable  independent  sobre  la  variable  dependent  pot 

classificar‐se com (Ferraro, 2009): 

Taula 6.9 Escala de sensibilitats. 

0 = IS < 5                            Sensibilitat Baixa 

5 = IS < 20                          Sensibilitat Moderada 

20 = IS <60                         Sensibilitat Alta 

60= IS < 100                       Sensibilitat Molt alta 

6.4.1 Aplicació	i	resultats	de	l'índex	de	sensibilitat	al	model	

La metodologia utilitzada per  implantar  i  calcular  l'índex de  sensibilitat de  cada variable del 

model ha estat la següent: 

 Inicialment, cal explicar que  la sensibilitat de cada variable s'estudia per grups separats  i 

individualment.  És  a dir,  si  la  variable d'estudi  és per  exemple  la Biodisponibilitat  (TOC, 

variable  d'entrada  del  Grup  3  del  sistema),  s'avalua  la  sensibilitat  d'aquesta  variable 

respecte  la variable de sortida del seu grup,  l'Acumulació al peix en aquest cas. Per altra 

banda,  l'anàlisi  es  realitza  variant  la  Biodisponibilitat  en  diferents  valors  i  les  altres 

variables d'entrada com la Biomagnificació i Bioacumulació es mantenen constants. 

 A  continuació,  s'ha  escollit  tres  punts  d'estudi  per  formar  una  base  de  l'anàlisi  de 

sensibilitat.  El  primer  correspon  a  la  màxima  concentració  de  PBDEs  trobada  en  els 

sediments,  punt  CD  de  Colòmbia  (secció  3.4).  El  segon,  forma  part  també  de  les  dades 
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experimentals  utilitzades  en  aquest  projecte  i  correspon  a  la  concentració màxima  de 

TBBPA en els sediments, punt XA de Xile (secció 3.4). Finalment, el tercer, és punt arbitrari 

amb  uns  valors  diferents  als  dels  punts  d'estudi  del  projecte  per  ampliar  l'anàlisi  de 

sensibilitat i veure el seu comportament respecte aquest punt. 

Taula 6.10 Punts escollits per l'anàlisi de sensibilitat. 

Grup 3  Grup 2  Grup 1  Resultat 

Punt d'estudi  TOC  BMF  BSAF  ACUMULACIÓ  T1/2  NOEC  PERILL  PEC/PNEC  RISC 

CD  0,96  1,9  2  0,28  >160  0,002  0,82  0,479  0,5 

XA  12,4  1  9  0,37  60  0,013  0,673  0,043  0,383 

P3  2,4  3,2  15  0,441  100  0,15  0,686  0,8  0,557 

Aquests punts serveixen per variar individualment les variables del sistema i tenir uns valors de 

referència  per  mantenir  les  altres  variables  que  no  intervenen  en  l'anàlisi  de  sensibilitat 

constants. No s'ha estudiat variacions en més d'una variable simultàniament, ja que el nombre 

de possibilitats és molt gran i això complica molt l'estudi de sensibilitat.  

Aleshores, un cop triats els punts, el següent pas és establir un conjunt de valors per a cada 

variable a partir del qual es calculin els índex de sensibilitat. 

 El criteri de selecció d'aquest conjunt de valors ha estat considerat el mateix per a cada 

variable, escollint els següents valors: 

 

 El punt inicial del primer conjunt difús de la variable (color verd, Figura 6.3). 

 Els valors que corresponen al 33%, 66% i 99% del rang comprès entre els punts 

inicial i  final del primer conjunt difús de la variable (color blau, Figura 6.3). 

 Els valors que corresponen el 33%, 66%  i 99% del rang comprès entre el punt 

final  del  primer  conjunt  difús  i  el  punt  final  del  tercer  conjunt  difús  de  la 

variable (color taronja,  Figura 6.3). 

Un exemple del conjunt de valors seleccionats per la variable Acumulació del peix es pot veure 

en la Figura 6.3. A la Taula 6.11, hi ha resumits tots els índexs de sensibilitat calculats per cada 

punt de  l'anàlisi de sensibilitat (CD, XA  i P3)  i per cada valor del conjunts de valors escollits de 

l'Acumulació al peix. 

Taula 6.11 Conjunt de valors i índexs de sensibilitat de la variable acumulació al peix. 

Variable  Conjunt valors  Índex sensibilitat (IS) Punt CD  IS Punt XA  IS Punt P3 

ACUMULACIÓ 
AL PEIX 

0,2  0,24  0,30  0,00 

0,3  0,98  4,88  0,60 

0,4  0,73  16,76  13,86 

0,5  0,00  12,34  14,03 

0,6  0,00  20,08  22,84 

0,7  0,00  28,95  27,39 

0,8  0,73  25,55  24,24 

MEDIANA  0,24  16,76  14,03 



 

 L

c

c

s

l'

s

re

T

s

Figura 6.3 Con

L'últim pas u

onjunt de va

ada  variable

ensibilitats d

annex F del 

ensibilitat  in

epresenten 

Taula 6.12 es

istema. 

njunt de punts 

un  cop  calcu

alors,  és mit

e  del  sistem

de la Taula 6

projecte hi h

ndividuals  p

els graus de

s resumeixen

Figura 

seleccionats pe

ulats  tots  els

tjançant la m

ma.  Finalme

6.9 s'extreu e

ha represent

per  als  tres 

e sensibilitat 

n els índex de

6.4 Grau de se

er l'anàlisi de s

s  índexs de 

mediana obte

ent,  amb  aq

el grau de se

tats amb més

punts  de  l

  finals obtin

e sensibilitat

ensibilitat de le

ensibilitat de la

sensibilitat p

enir un índex

quest  índex 

ensibilitat de

s detall tots 

'estudi.  No 

nguts per a c

t finals obtin

es variables del 

RESULT

a variable acum

per  a  cada p

x de sensibili

final  i  utili

 cada variab

els càlculs de

obstant,  a 

cada variable

guts per tote

model. 

TATS DEL MO

 

mulació al peix

punt  i per  a

itat final i ún

itzant  l'esca

ble del sistem

e tots els índ

la  Figura  6

e del model

es les variab

 

ODEL  85 

. 

a  cada 

nic per 

ala  de 

ma. En 

dex de 

.4,  es 

i a  la 

les de 

 



 
Dese86 

GRUP 

GRUP 

GRUP 

 

Com 

 L

g

(T

l'

s

p

d

a

a

p

 R

s

P

v

s

l'

d

 

envolupament 

3 

TOC 

BMF 

BSAF

2 

PERS

ACUM

TOXI

1 
PERIL

EXPO

a conclusion

La variable Ac

grau de sensi

TOC);  Bioma

Acumulació 

ensible  a  la

presenta mo

d'absorbir‐lo 

aquesta  acum

absorbeix  i  i

present en el

Respecte  el 

ensible  a  la 

Persistència. 

variables del 

egons  els  e

Acumulació 

de sensibilita

d'un model bas

Taula 6.12 Índ

F 

SISTÈNCIA (T1/2)

MULACIÓ PEIX 

CITAT (NOEC) 

LL 

OSICIÓ (PEC/PN

ns generals d

cumulació el

ibilitat mode

agnificació  (

el  peix  és 

a  Biodisponi

olta  disponib

o  assimilar

mulació  d'un

interacciona 

 medi. 

Grup  2  del 

Toxicitat, m

Aquest resu

sistema mi

experts  i  els

al peix, i aq

at  també ha 

sat en la lògica 

dex de sensibili

Pu

1

) 

2

7

NEC)  2

de l'estudi de

l peix (sortid

erada respec

(BMF)  i  Bioa

igual  de  sen

bilitat  (Figur

bilitat  d'un  c

‐lo,  aquesta

n  contamina

amb  la  su

Figura 6.5 V

model,  es  p

menys  sensib

ltat, es pot r

tjançant  la m

  resultats,  e

uesta última

estat útil pe

difusa per a l'a

itat finals de le

MEDIA

unt CD 

4,17 

9,49 

15,59 

2,76 

0,24 

25,61 

77,95 

23,88 

e sensibilitat 

da del Grup 3

cte totes les 

acumulació 

nsible  a  la  B

ra  6.4).  Això

contaminant

a  substància

ant  en  un  é

bstància  qu

Variables del m

pot  veure  q

ble  a  l'Acum

relacionar am

metodologia

es  considera

a un pes sup

er confirmar

valuació del ris

es variables del 

NA Índex sensi

Punt XA 

7,1 

58,2 

12,5 

0,89 

16,76 

20,62 

77,95 

44,31 

del model, e

3 del model, 

variables qu

(BSAF)).  To

Biomagnifica

ò,  es  totalm

però  el  pe

no  s'acumu

sser  viu  dep

e  no  pas  d

model de risc. 

ue  el  Perill

ulació al pe

mb els pesos

a desenvolup

a  que  la  To

perior a la Pe

r que  la met

c dels BFRs en 

model de risc. 

ibilitat 

Punt P3 

7,63 

15,89 

15,3 

0,29 

14,03 

7,77 

61,48 

23,88 

es pot afirma

veure Figura

ue la formen

t  i  així,  l'es

ació  i  Bioacu

ment  lògic  ja

ix  o  l'organi

ula  en  l'orga

pèn més  de 

e  la  quantit

(variable  de

ix  i molt me

s introduïts e

pada  en  la  s

oxicitat  té  u

ersistència. A

todologia uti

ecosistemes d'

. 

3  SENSIB

MODE

MODE

MODE

BA

MODE

AL

MOLT

AL

ar que: 

a 6.5) presen

n (Biodisponi

studi  mostra

umulació  i m

a  que  si  un 

isme  no  és 

anisme,  per

  com  l'orga

tat  de  subst

 

e  sortida)  és

enys  sensibl

en el model 

secció  5.5,  j

n  pes  supe

Així doncs, l'a

ilitzada en a

Amèrica Llatina

BILITAT 

ERADA 

ERADA 

ERADA 

IXA 

ERADA 

LTA 

T ALTA 

LTA 

nta un 

bilitat 

a  que 

menys 

medi 

capaç 

r  tant, 

nisme 

tància 

s molt 

e  a  la 

de les 

a que 

rior  a 

anàlisi 

aquest 

a



 

 

RESULTATS DEL MODEL  87 

projecte  (que  permet  introduir  els  pesos  de  les  variables  dins  el  sistema)  funciona 

correctament i adapta millor el model a la realitat i a la opinió dels experts. 

 Finalment,  en  el  nivell  superior  del model,  s'ha  observat  que  el  Risc  (resultat  final  del 

sistema)  té  una  sensibilitat molt  alta  respecte  el  Perill  i  una  sensibilitat  alta  respecte 

l'Exposició. Aquesta diferència és deguda  a què el Perill  ve definit dins el model per  sis 

variables anteriors (FIS 1 i FIS 2), en canvi, l'Exposició entre dins el sistema com a una única 

variable del Grup 1. D'aquí que el Risc sigui més sensible el Perill que a  l'Exposició. Tot  i 

així, en aquest últim nivell s'ha detectat una elevada sensibilitat del Risc a la variació de les 

dues variables que el  formen, aquest  fet podria atribuir‐se  també a què en aquest últim 

nivell  només  hi  ha  dues  variables  d'entrada  i  per  tant,  la  petita  modificació  d'una 

d'aquestes variables comporta una variació més gran en la variable de sortida del conjunt. 

En  el  cas  d'estudi  d'aquest  projecte  (punts  de mostreig  de  Colòmbia  i  Xile),  el  rang  de 

concentracions trobades no fan variar la relació PEC/PNEC (variable Exposició del model) i 

aleshores el resultat de Risc és molt similar en tots els casos d'estudi i no s'observa aquesta 

sensibilitat. 
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7 CONCLUSIONS	

En el  treball  realitzat en aquest projecte, s'ha desenvolupat un model capaç d'avaluar el risc 

que suposen els BFRs en els organismes aquàtics basat en la lògica difusa. Els resultats que s'ha 

obtingut  en  l'aplicació  d'aquest  model  en  els  diferents  casos  d'estudi  de  Colòmbia  i  Xile 

(projecte BROMACUA) conjuntament amb  l'anàlisi de sensibilitat, han mostrat que el sistema 

és fiable, sensible, fàcil d'utilitzar i que s'ajusta bé a la realitat. 

La  lògica difusa, durant els últims anys ha experimentat un creixement molt  important en  les 

àrees tècniques  i científiques del coneixement hi ha esdevingut una eina molt útil  i utilitzada 

en  molts  camps  d'estudi.  Actualment  però,  existeixen  pocs  estudis  sobre  les  aplicacions 

d'aquesta  metodologia  en  l'avaluació  del  risc  ambiental  de  productes  químics  com  els 

retardants de  flama bromats. Per  tant,  la  implementació  realitzada en aquest projecte d'un 

sistema basat en lògica difusa, concretament en sistemes FIS tipus Mamdani, és innovador i ha 

demostrat  ser un excel∙lent mètode de  gestió del  risc  ambiental. Pot esdevenir, doncs, una 

eina de gran utilitat pels organismes encarregats de gestionar  i prendre decisions en  l'àmbit 

medi ambiental. 

Per  altra  banda,  els  fonaments  del  model  desenvolupat  són  completament  científics  i 

bibliogràfics, construïts mitjançant una àmplia i intensa recerca bibliogràfica i també a partir de 

les  opinions  recollides  en  el  qüestionari  dels  experts  d'arreu  del  món.  Aquestes  bases 

proporcionen al model la solidesa, robustesa i capacitat necessàries per afrontar les diverses i 

diferents situacions d'estudi. Per exemple, el model actual a part de contemplar els BFRs pot 

ser  fàcilment  ajustable  a  altres  substàncies  de  comportament  similar,  és  a  dir,  compostos 

d'alta persistència i acumulació en el medi, com per exemple els POPs (Contaminants Orgànics 

Persistents). Aquesta adaptació del model a altres substàncies i diferents ecosistemes d'estudi, 

ha  estat  possible  gràcies  el  qüestionari  construït,  el  qual  ha  permès  recopilar  informació 

general de les propietats i comportaments d'aquestes substàncies hidrofòbiques i introduir‐les 

després en el disseny del model. Així doncs, el  risc general pels organismes aquàtics pot ser 

avaluat utilitzant aquest model, sempre  i quan es disposi de  la  informació necessària com:  la 

concentració de contaminant en els sediments,  la contaminació de  la biota,  la  toxicitat de  la 

substància, etc. 

Un  altre  factor  important  del  model,  ha  estat  la  introducció  dels  pesos  de  les  diferents 

variables del sistema, ja que no totes les variables tenen la mateixa importància dins el model i 

això ha de quedar reflexat al sistema. Actualment, a la bibliografia no hi ha massa estudis que 

afrontin aquest problema. Per això,  introduïr pesos el model ha esdevingut un dels principals 

objectius  del  projecte.  Després  de  considerar  diverses  possibilitats,  l'adaptació  del  procés 

jeràrquic analític (AHP) ha estat la millor opció. Dels resultats obtinguts, es pot afirmar que el 

mètode dels pesos ha aportat el model una actitud més conservadora  i sensible, respecte els 

operadors clàssics 'i' utilitzats habitualment en els sistemes FIS. 

Dels resultats de risc finals obtinguts en aquest estudi, tant Colòmbia com Xile, els organismes 

aquàtics presenten un  risc mitjà  (100%) de contaminació per PBDEs  i un  risc de  l'ordre d'un 

53% baix  i un 47% mitjà  respecte el TBBPA. Aquests baixos nivells de  risc,  són deguts a  les 
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baixes concentracions detectades experimentalment en els sediments de Colòmbia i Xile. Tot i 

així, gràcies el model desenvolupat  s'ha vist que cal continuar estudiant  i analitzant aquests 

ecosistemes  ja  que  un  augment  en  la  concentració  d'aquests  contaminants  pot  suposar  un 

canvi molt  important en el grau de  risc del sistema, arribant a una situació  realment crítica. 

Segons els experts, la Unió Europea i el model desenvolupat, aquesta situació crítica comença 

quan  la concentració de contaminant en el sediments (PEC) és de  l'ordre del PNEC, essent  la 

relació PEC/PNEC >1. També s'ha observat que quan aquesta relació és de 3 (PEC=3*PNEC ), el 

sistema evoluciona cap a un nivell de Risc Molt alt i per tant, a una situació molt crítica. 

De l'anàlisi de sensibilitat realitzat en el model, s'ha determinat que el Perill és la variable que 

més  influeix en el comportament del Risc del sistema, seguida de  l'Exposició. Això és degut a 

que el Perill ve representat pels sistemes FIS 1 i FIS 2 i per tant, és una variable que depèn de 

sis variables més. Un altre resultat destacat en l'anàlisi de sensibilitat és la gran influència que 

té  la  introducció dels pesos de  les  variables dins el  sistema, per exemple, en el Grup 2 del 

model,  els  pesos  de  la  Persistència,  Acumulació  i  Toxicitat  són  de  0,29;  0,2  i  0,51, 

respectivament,  i  les  sensibilitats  obtingudes  han  estat  de  Moderada,  Baixa  i  Alta, 

respectivament.  Per  tant,  la  Toxicitat  que  presenta  un major  pes  també  presenta  una  alta 

sensibilitat. Un  altre  cas,  és  el Grup  1 on  totes  les  variables  tenen  el mateix pes  (0,33)  i  la 

sensibilitat  obtingudes  en  totes  ha  estat  la  mateixa  i  igual  a  Moderada.  Aleshores,  s'ha 

confirmat la gran importància que té pel model el fet de considerar els diferents pesos de les 

variables del sistema. 

El model proposat per a l'avaluació del risc ambiental ha funcionat correctament. No obstant, 

futures  adaptacions  poden  fer‐lo més  sensible  i  precís.  Actualment,  la  disponibilitat  de  les 

dades  ambientals  sobre  els BFRs  és  escassa  i provoca que diversos paràmetres del  sistema 

s'ajustin mitjançant  la  literatura científica  i no a partir de  les dades experimentals. Per  tant, 

una acció futura, serà avaluar el model amb dades reals de totes  les variables. Això es podrà 

fer  quan  el  projecte  BROMACUA  disposi  dels  resultats  experimentals  de  la  biota  a  Xile  i 

Colòmbia.  D'aquesta  manera  es  podrà  obtenir  l'avaluació  final  de  risc  en  aquestes  zones 

d'estudi. També permetrà  si cal,  revisar el  funcionament del model. Per altra banda, com  ja 

s'ha  comentat  també  estaria  bé  poder  aplicar  el model  a  altres  situacions  ambientals  amb 

diferents  substàncies  de  comportament  similar.  Aquesta  és  una  de  les  característiques 

principals del model,  la seva adaptabilitat. Per tant, es tracta d'una  línia de recerca amb molt 

potencial, de la qual aquest projecte n'estableix les bases per a la seva continuació. 

Finalment,  com  a  resum  del  sistema  només  citar  que  el  model  desenvolupat  funciona 

correctament  i  és  de  fàcil  ús  i  interpretació  per  a  la ment  humana,  una  de  les  propietats 

fonamental de la lògica difusa. 
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8 NOMENCLATURA	

  Retardants de flama bromats 

  Difenil èters polibromats 

  Hexabromociclododecà 

  Tetrabromobisfenol‐A 

  Coeficient de partició Octanol‐Aigua 

  Coeficient de partició Orgànic‐aire 

  Coeficient distribució Carboni Orgànic 

MF  Funció de pertinença 

	   Grau de pertinença de x al conjunt difús A 

  Grau de pertinença de z al conjunt difús B 

mdcba ,,,,   Paràmetres funcions de pertinença 

  Número de regles difuses 

  Número conjunts difusos 

  Número variables entrada 

  Fuzzy Inference System 

  Fuzzy Synthetic Evaluation 

̅  Complement de A 

∩   Intersecció A i B 

∩   Unió A i B 

, ,   Pesos variables 

SOM  Smallest Of the Maximum 

MOM  Middle Of the Maximum 

LOM  Largest Of the Maximum 

  Analytic Hierarchy Process 

  Mesura de la consistència 

TOC  Total Organic Carbon 

BSAF  Biota‐Sediment Accumulation Factor 

BMF  Bio‐Magnification Factor 

NOEC  No Observed Effect Concentration 

PEC  Predicted Environmental Concentration 

PNEC  Predicted No Effect Concentration 

/   Temps de vida mitjana 
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