
Disseny sostenibilista

1. Què és el ‘disseny sostenibilista’?

 

‘Ecodissenyar’ vol dir incorporar la variable ‘ambiental’ en el procés de disseny d’un producte És a dir, considerar l’impacte ambiental (amb la intenció de

reduir-lo, minimitzar-lo i, si pot ser, eliminar-lo) en tot el procés de disseny del producte —i, per tant, en tot el cicle de vida del producte— i amb el mateix nivell

d’exigència que tinguin els altres objectius de disseny, com ara la qualitat, la funcionalitat, l’estètica, el cost, etc.

 

Joan Rieradevall i Joan Vinyets, en el llibre ‘Ecodisseny i ecoproductes’ (1999), recullen diverses definicions d’‘ecodisseny’ proposades per diversos autors, com,

per exemple:

 

 

— “La incorporació dels aspectes ambientals en l’etapa de definir el disseny d’un producte.”

— “La reducció de la càrrega ambiental associada al cicle del producte.”

— “Integrar accions de prevenció i minimització dels impactes ambientals associats al producte en l’etapa de disseny o redisseny.”

— “Accions orientades a la millora ambiental del producte en l’etapa inicial de disseny per mitjà de la funció del producte, la selecció de materials menys

impactants, l’aplicació de processos alternatius, la millora en el transport i en l’ús, i la minimització dels impactes en l’etapa final de tractament.”

— “Pensar productes que responguin a les necessitats reals del consumidor utilitzant la menor quantitat possible de matèria i energia per obtenir les màximes

prestacions i una major reducció de l’impacte ambiental.”

 

 

       Figura 1. Ecodisseny.

Quan l’ecodisseny integra, a més de la dimensió ambiental (reducció de l’impacte ambiental), la dimensió econòmica (millora econòmica), parlem d’‘ecodisseny

ecoeficient’, és a dir, la integració dels aspectes ambientals i econòmics en l’etapa de disseny amb una estratègia per crear un valor afegit més alt als

productes.

 

Parlem, també, d’‘ecodisseny ecoeficient’ quan l’objectiu és reduir els costos associats als productes i serveis, amb una reducció progressiva dels impactes

ambientals i de la utilització intensiva dels recursos en totes les etapes del cicle de vida del producte.

 

El darrer estadi de millora dels productes i serveis consisteix en les actuacions de disseny que integren la dimensió ambiental (reducció de l’impacte ambiental),

la dimensió econòmica (ecodisseny ecoeficient) i la dimensió social (reducció de l’impacte social). Quan assolim aquests tres nivells, parlem d’‘ecodisseny

sostenibilista’, és a dir, que contribueix a la sostenibilitat.

 

Alguns autors defineixen l'ecodisseny sostenibilista com:

 

 

— “La integració dels aspectes ambientals, econòmics i d’equitat en el disseny d’un producte.”

— “El que satisfà les necessitats actuals sense comprometre els recursos de les generacions futures.”

— “La integració de les millores ambientals en el disseny del producte al llarg del cicle de vida, de manera compatible amb una millora del balanç econòmic del

producte, un consum responsable i un desenvolupament sostenible.”

— “El disseny sostenibilista és la filosofia de disseny d’objectes físics d’acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. Abraça tant el

disseny de petits objectes d’ús quotidià, com ara el disseny d’edificis i ciutats o la superfície terrestre.”

 



Figura 2. Estratègia de les empreses per reduir els impactes associats als productes, des del tractament fins al disseny sostenibilista. (Font: elaboració pròpia a

partir de Rieradevall i Vinyets, 1999)

 

 

Finalment, podem concloure que l’ecodisseny sostenibilista, que, en realitat, s’hauria de dir ‘disseny sostenibilista’ (ja que la sostenibilitat inclou la dimensió

ambiental i, per tant, la utilització de l’expressió ‘ecodisseny’ és redundant), és el que és:

 

 

— ambientalment net (que minimitza el consum de recursos i la generació de residus, que tanca el cicle de la matèria);

— socialment just (que és culturalment apropiat per a la realitat local, que no fomenta la inequitat);

— econòmicament viable.

 

 

 

Dimensió ambiental  Dimensió econòmica  Dimensió social

 Reducció de les emissions de CO2

 Desenvolupar de manera senzilla una indústria local

de forns solars, atesa la baixa complexitat

tecnològica que comporta

Alliberar la dona del temps invertit en els

desplaçaments per recollir llenya

 Prevenció de l'erosió i la desertització Reduir el cost de l’energia  Augmentar el temps lliure de la col·lectivitat

 Utilitzar materials renovables  Explotar de manera sostenible els boscos
 Permetre que tota la col·lectivitat accedeixi als

recursos energètics

 Reduir el consum de biomassa
Aprofitar la biomassa amb finalitats

alimentàries
 

 

Figura 3. Disseny sostenibilista. Aspectes ambientals, econòmics i socials associats a l’aplicació d’un forn solar a l’Àfrica sahariana. (Font: Rieradevall i Vinyets,

1999)
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2. El cicle de vida dels productes i l’impacte que comporten

 

L’impacte de qualsevol producte, ja sigui un moble, un telèfon, un cotxe, un rentaplats, etc., és causat per l’extracció de recursos naturals, el consum d’energia,

la generació de residus, les emissions de gasos contaminants, la generació de soroll i olors, la creació de riquesa, llocs de treball i desigualtats, etc., en el

conjunt de les etapes del cicle de vida del producte.

 

L’impacte total del producte és la suma de tots els impactes produïts durant les etapes d’extracció, obtenció i processament de matèries primeres i productes

auxiliars, producció, distribució, utilització, reciclatge i tractament al final de la vida útil del producte.

 Figura 4. Cicle de vida d’un producte. Font: cegesti.org
 

L’ecodisseny, per tant, representa una gran oportunitat per reduir l’impacte de qualsevol producte. Com es veurà més endavant, l’anàlisi del cicle de vida esdevé

la metodologia bàsica per triar la matèria primera més adequada, com també els processos de producció i envasament, les vies de distribució i el comportament

del producte durant l’ús que se’n fa al llarg de la seva vida útil, així com els possibles processos de reutilització, reciclatge o tractament final.

 

 

Etapa Recursos i energia  Emissions contaminants

 Obtenció dels materials
 Matèries primeres

 Energia per a l'extracció i el processament
 

 Producció
 Materials auxiliars

Energia per al processament
 

 Distribució
 Envasos

 Energia per al transport

Residus

Emissions a l'aire i aigua

 Ús
 Materials consumits

 Energia per a l'ús
 

 Fi de vida
 Materials auxiliars

 Energia per al transport i el processament
 

 

Figura 5. Impacte ambiental en les diferents etapes del cicle de vida d'un producte. Font: Delft University. TME Institute.

http://www.cegesti.org/ecodiseno/ciclo.htm
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3. Estratègies d’ecodisseny

 

El procés d’ecodisseny considera els impactes ambientals durant tot el cicle de vida del producte amb l’objectiu de reduir-los i minimitzar-los tot utilitzant les

millors tecnologies disponibles.

 

Aquestes etapes són:

 

a) Obtenció de materials.

b) Producció.

c) Distribució.

e) Ús.

d) Fi de vida.

 

Convé identificar quina és l’etapa del cicle de vida que més impacte genera per tal de concentrar-hi els esforços de millora, encara que molts cops una millora en

una etapa ajuda també a millorar-ne d’altres.

 

  
 

Figura 6. Etapes del cicle de vida d’un producte que hom considera durant el procés d’ecodisseny. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

  

3.1. Obtenció de materials

 



 

 

 

3.1.1. Disseny per a la conservació de recursos

 

 

— Minimització de l’ús de materials: la reducció del pes del producte redueix el cost de producció i transport, estalvia recursos i energia, i a la fi de la vida hi

ha menys material.

 

— Utilització de recursos renovables: s’obtenen mitjançant extraccions o explotacions sostenibilistes, com, per exemple: fusta, suro, midó, tintes vegetals,

etc., així com mitjançant energies renovables (solar, eòlica, hidràulica, geotèrmica, etc.).

 

 

 

Figura 7. El suro és un recurs renovable. Font: aoid.wordpress

 

— Ús de materials reciclables: són materials amb un alt grau de reciclabilitat, com per exemple: acer, alumini, paper, cartró, vidre, fusta, tèxtils, etc., i altres

que disposen de sistemes de recollida i tractament viables que asseguren el tancament del cicle dels productes i l’estalvi de recursos i energia.

 

— Ús de materials reciclats: alguns residus, convenientment tractats, competeixen en el mercat amb materials verges tant pel que fa a comportament com a

qualitat i preu.

 

— Utilització de residus com a subproductes: els residus de certs processos poden ser matèria primera d’un altre procés. Així, per exemple, la punxa de cotó

(deixalles de la pentinadora de cotó) es pot utilitzar com a matèria primera per obtenir fil de cotó per al procés de filatura de cap obert. Els retalls de teixit

obtinguts durant el procés de tall dels patrons en la indústria de confecció poden esdevenir matèria primera per a una filatura de teixits regenerats, mitjançant el

procés de trituració dels retalls, que es converteixen de nou en fibra tallada.

 

 Figura 8. Màquina de reciclatge de retalls de teixit. Font: Lidem.

 

http://aoid.wordpress.com/
http://www.lidem.com/


3.1.2. Disseny per al baix impacte dels materials

 

 

— Evitar l’ús de substàncies tòxiques i perilloses: són substàncies que poden causar efectes negatius en la salut pública i el medi ambient. Exemples: plom,

mercuri, cadmi, arsènic, estany, coure, fenols, solvents organoclorats, etc.

 

 

— Evitar l’ús de substàncies destructores de la capa d’ozó.

 

 

— Evitar o reduir la producció de gasos d’efecte hivernacle.

 

 

— Utilitzar materials amb un contingut energètic baix: energia emprada directament o indirectament per produir materials utilitzats en la fabricació del

producte. 

        

3.2. Producció

 

 

Disseny per a la producció neta

 

 

 

— Millorar el control dels processos de producció i de les pràctiques d’operació.

— Introduir canvis en les tècniques de producció: simplificació de l’assemblatge, incorporació de processos automàtics, introducció de tecnologies netes.



— Minimitzar la varietat de materials emprats.

— Seleccionar els materials i els processos de baix impacte.

— Reduir el consum de recursos (energia, aigua, matèries primeres, etc.).

— Prevenir i reduir residus i emissions generats pels processos productius mitjançant les modificacions dels processos i la substitució de materials.

  

Trobareu informació més detallada sobre la producció neta a la Unitat 38 d'aquest web.

  

3.3. Distribució

Disseny per a una distribució eficient

 

 

— Reducció del pes del producte: aquesta mesura comporta un estalvi dels recursos i l’energia que requereix el transport.

 

— Reducció del pes de l’envàs: el pes dels envasos primaris es pot reduir escollint materials resistents i lleugers, i utilitzant formes que optimitzin la relació

volum-pes, tenint en compte que la forma és també un condicionant molt notable a l’hora d’optimitzar el transport i la relació entre el pes transportat i les

emissions de CO2 associades al mateix transport.

 



          

Figura 9. Pel que fa exclusivament a l’optimització del transport, els envasos de bric aprofiten més l’espai i permeten contenir més líquid per volum transportat.

Font: imatge de l’esquerra, blogger-index; imatge de la dreta, allegromedical.com

 

 

— Ús d’envasos de transport reutilitzables i/o reciclables: es fixa com a prioritat la reutilització per davant el reciclatge.

 

— Utilització de sistemes de transport eficients: amb motors més eficients pel que fa al consum de combustibles i emissions, així com amb la utilització de

biocombustibles, motors híbrids o elèctrics per als vehicles de transport de mercaderies.

 

 

— Ubicació de la planta de producció: cal planificar la ubicació de la planta —i el dimensionament d’aquesta— per abastir des de la màxima proximitat

possible els consumidors potencials del producte fabricat. En definitiva, cal considerar la logística del transport com a estratègia per reduir les emissions

vinculades a la mobilitat del producte fabricat.

        

3.4. Ús

 

 

http://www.blogger-index.com/feed813620.html
http://www.allegromedical.com/dietary-supplements-c522/resource-thickened-juice-p549099.html


Disseny per a l'eficiència energètica

 

Hi ha productes, com ara els electrodomèstics, que consumeixen energia durant la fase d’utilització, a vegades —fins i tot— l’energia consumida durant l’etapa

d’ús (que sovint dura força anys) pot arribar a ser superior a la consumida en l’extracció dels materials i la fabricació del producte; en aquests casos, l’eficiència

energètica és un objectiu cabdal del disseny del producte.

 

En aquesta línia, es proposen les possibilitat següents:

 

— Cercar sinergies. En alguns productes, les millores en l’eficiència d’un element poden significar canvis beneficiosos en altres parts.

 

— Tenir en compte les pèrdues en els equips elèctrics. Un cas molt conegut és el consum dels electrodomèstics en posició d’espera (‘standby’).

 

 Figura 10. En posició d’espera, un electrodomèstic consumeix energia. Font: javi.t

 

Per exemple, quan un televisor està apagat però en posició d’espera, ha de mantenir en marxa un receptor de comandament a distància que consumeix entre

0,2 i 2 watts. El mateix passa amb el reproductor de DVD, el descodificador de satèl·lit, l’equip de música, el de l’aire condicionat, etc.

 

Alguns dispositius consumeixen quasi tant en posició d’espera com quan estan en marxa. Una impressora normal, per exemple, gasta en posició d’espera dos

terços del consum que gasta quan està en marxa. Altres aparells incorporen transformadors lineals, és a dir, fabricats amb bobines de coure, que poden

consumir 2 watts, o més, només de connectar-los, i molts es deixen engegats les 24 hores del dia.

 

El consum dels productes ‘en espera’ representa entre el 5 % i el 16 % del consum de cada llar, segons un estudi de la International Energy Agency. Als Estats

Units (EUA) aquesta despesa arriba fins als 5.000 milions de dòlars anuals en total. Per a una llar mitjana de la Unió Europea (UE), són al voltant de 50 euros

l’any de malbaratament.

A Espanya, on un terç de l’energia prové del carbó, desendollar els transformadors pot evitar l’emissió de milers de tones de gasos d’efecte hivernacle.

 

 — Dissenyar operacions de càrrega mitjana: molts equips han estat dissenyats per a càrregues completes. És per això que cal perseguir també la màxima

eficiència per a una àmplia gamma de condicions de funcionament.

 

— Desenvolupar plans de millora continus de l’eficiència energètica.

 

— Utilitzar assistència tècnica per ordinador per als treballs de laboratori i simulació de condicions reals.

 

 

 

http://www.javi.it/wp-content/uploads/2010/02/StandBy.jpg


 

Disseny per a l’estalvi d’aigua

 

Molts dels aspectes anteriors es poden aplicar als productes que consumeixen aigua durant l’etapa d’ús. L’objectiu principal és minimitzar el consum d’aigua i

reutilitzar-la, sempre que sigui possible.

 

 

Figura 11. Disseny que reutilitza l’aigua del lavabo per a la descàrrega de la cisterna. Font: w+w Roca

 

 

Disseny per a la minimització del consum de productes auxiliars

 

 

Alguns exemples d’aquest cas són els rentavaixelles i els detergents, les màquines de cafè i els filtres, les impressores i els tòners, etc.

 

Un exemple d’una innovació que ha contribuït a fer augmentar el consum de productes auxiliars (en aquest cas, envasos d’alumini) són les cafeteres de

càpsules, que generen residus d’alumini i marro de cafè, mentre que les cafeteres exprés convencionals només generen marro de cafè (matèria orgànica).

Figura 12. Les cafeteres de càpsules generen més residus (envàs d’alumini i marro) que les convencionals (marro) i són un bon exemple d’una innovació que

‘no’ ha contribuït a la reducció de productes auxiliars. 

 

 

Disseny per a la prevenció de la contaminació

 

Alguns productes emeten substàncies perilloses durant l’etapa d’ús, per exemple, compostos orgànics volàtils (COV) en el cas de les pintures, els adhesius i les

tintes. Altres productes contenen dissolvents, ozó (en el cas dels equips electrònics), etc. Convé, per tant, seleccionar matèries lliures amb un contingut mínim de

substàncies volàtils.

 

 

 

Disseny per a la durabilitat

 

Una de les millors aportacions que es pot fer per reduir l’impacte dels productes és allargar-ne al màxim la durabilitat i reduir-ne, en definitiva, l’obsolescència.

Allargar la vida útil de qualsevol producte comporta estalvis en matèries primeres, energia, aigua i contaminants.

 

La durabilitat dels productes es pot allargar si:

 

 

— se n’identifiquen i se n’eliminen els punts més dèbils;

 

— s’assegura que el producte també està dissenyat per a un ús apropiat i intencional;

 

— es dissenya per facilitar-ne el manteniment i la reparació;

 

— es facilita futures millores mitjançant la utilització d’elements modulars.

 

 

 

 

http://www.roca.com.es/ww/index.html?es


        

  

3.5. Fi de vida

Disseny per al reciclatge

 

Un producte és fàcilment reciclable quan els materials que el componen poden ser introduïts de nou en la cadena de producció (o reciclatge) a un cost raonable.

Per facilitar això cal considerar tot el cicle de vida productius i d’ús, i, per tant, les operacions de recuperació i de desmuntatge, i la identificació i la separació

senzilla dels materials components.

 

Alguns suggeriments per a aquest procés són els següents:

 

- Dissenyar amb monomaterials.

 



Figura 13. L’envàs del dentífric de la dreta conté tres materials diferents: cartró (caixa), polímer 1 (tub) i polímer 2 (tap), mentre que l’envàs del dentífric de

l’esquerra està format per un únic polímer, tant el tub, com el tap, com l’etiqueta. El disseny de l’esquerra facilita el reciclatge.

 

 

- Utilitzar materials per als quals hi hagi canals de recuperació en funcionament o que estiguin a punt de ser desenvolupats.

 

- Planificar futures separacions de materials.

 

 

Disseny per al desmuntatge

 

 

En finalitzar el cicle de vida, els productes s’han de desmuntar perquè els materials puguin ser aprofitats en processos de reciclatge, reutilització o reparació. Les

opcions de disseny inclouen:

 

 

— minimització del nombre de materials i components separats;

 

— ús de mètodes d’encaix a pressió en lloc de coles;

 

— disseny de punts de connexió i juntes fàcilment accessibles;

 

— creació de suports amb materials compatibles amb les parts connectades;

 

— disseny del producte en blocs o mòduls;

 

— localització de les parts no reciclables en àrees específiques per facilitar-ne una disposició ràpida.

 

 

 

Disseny per a la reparació

 

La reparació és una molt bona manera de reduir residus. Implica la recollida dels productes usats, el desmuntatge i la substitució de les parts o els components

malmesos. En la mesura que es facilitin les reparacions pel desgast, l’envelliment o l’avaria dels components d’un producte, n’afavorim la durabilitat.

  



 

 

Disseny per a la reutilització

 

 

Dissenyar productes reutilitzables n’afavoreix la reutilització. D’altra banda, aquests productes acostumen a tenir un menor impacte ambiental que els productes

d’un sol ús. El disseny per a la reutilització implica:

 

— Assegurar que el producte és capaç de suportar repetits processos de recollida i condicionament (rentatge i reompliment en el cas d’envasos).

 

— Dissenyar processos de rentatge que assegurin els estàndards de salut i higiene per a productes alimentaris i d’higiene personal.

 

 

Disseny per a la biodegradabilitat

 

 

La biodegradabilitat d’un producte és útil sempre que se n’hagi previst el tractament en una planta de compostatge.

 

 

 

 

Disseny per a la disposició

 

Els productes que contenen substàncies tòxiques haurien de portar etiquetes que incloguin recomanacions per a la descontaminació i la disposició.
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4. Eines de millora ambiental

 

Les etapes principals del procés d’ecodisseny d’un producte són:

 

— Creació de l’equip d’ecodisseny i programació del projecte.

— Selecció i aplicació de l’eina de millora ambiental.

— Implantació de les millores ambientals seleccionades.

— Seguiment de la implantació de l’ecoproducte.

— Valoració del projecte d’ecodisseny.

Pel que fa a la tria de l’eina de millora ambiental, hom disposa de diferents solucions qualitatives, semiquantitatives i quantitatives que es relacionen a la figura

14 i que s’han d’utilitzar en funció dels recursos humans, econòmics i tecnològics disponibles, així com de l’experiència prèvia en el camp de l’ecodisseny.

 

Eina Valoració ambiental Aplicació

 VEA

(valoració de l'estratègia ambiental del producte)

Subjectiva

Qualitativa

Posicionament del producte actual i del projecte

d’ecoproducte quant a les estratègies de millora

ambiental.

 ACD

(avaluació del canvi de disseny)

 Subjectiva

 Semiquantitativa

 Monovectorial

 

 Dissenyar o redissenyar els productes amb uns

objectius generals de reducció de la quantitat de

residus i de la toxicitat d’aquests. Per obtenir

aquesta millora en el producte, s’utilitza una

metodologia bàsica que permet identificar els

problemes i donar prioritat a les actuacions

correctores.

MET

(matriu)

 Subjectiva

Semiquantitativa

Multivectorial

 

Estudi de l’impacte ambiental associat a l’ús

de recursos, com ara el consum d’energia i les

emissions generades en el cicle de vida. Una

proposta d’accions de millora potencials i la definició

del perfil de l’ecoproducte.

 ACV

(anàlisi de cicle de vida)

 

Objectiva

Quantitativa

Multivectorial

 

Procés objectiu per avaluar de manera quantitativa

les càrregues ambientals associades a un producte,

identificant i quantificant tant l’ús d’una matèria

i l’energia com les emissions a l’entorn, per

determinar l’impacte d’aquest ús de recursos i

emissions, i per avaluar i portar a la pràctica

estratègies de millora ambiental.

 

Figura 14. Eines de millora ambiental dels productes. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

 

Si parlem de ‘disseny sostenibilista’ i, per tant, no ens quedem únicament en la dimensió ambiental, hem de considerar i, finalment, avaluar els resultats

econòmics, ambientals i socials de la proposta de disseny, tal com s’explica a la figura 15.

 

 



Dimensió econòmica

 

 Recursos materials utilitzats

Costos de producció

Costos de comercialització i envasament

Vendes d’ecoproductes. Beneficis econòmics

Costos de manteniment dels productes

Costos de tractament de les emissions

 

Dimensió ambiental

 

Utilització de materials reciclats

Reducció del consum d’energia

Reducció de les emissions contaminants (producció de residus, volum d’aigües residuals, generació de gasos contaminants, etc.)

 

Dimensió sociocultural

 

 

Higiene i seguretat en el treball

Millores en l’ús del producte

Reducció dels impactes associats a l’etapa d’utilització

Disseny per a tothom (qualsevol usuari, sense discriminació)

Percepció i assimilació del producte

 

 

 

Figura 15. Avaluació dels resultats econòmics, ambientals i socials associats a un nou producte. (Font: Rieradevall i Vinyets, 1999)

4.1. Valoració de l’estratègia ambiental del producte (VEA)

 

Aquesta eina te tres etapes:

1a. Anàlisi qualitativa feta per l’equip de disseny sobre les accions de millora ambiental al llarg del cicle de vida del producte, i que estan associades en aquest

moment al producte, i sobre les accions que hi manquen.

 

2a. Valoració qualitativa d’aquestes dades per part de l’equip de disseny, que emet, per a cada etapa del cicle de vida del producte, una valoració de 0 a 10

segons el grau d’incorporació, més baix o més alt, de les estratègies de millora ambiental possibles. Finalment, se sumen les valoracions i s’obté un valor mitjà.

 

3a. Expressió gràfica dels resultats obtinguts (vegeu la figura 16).

 

 

 

 

Figura 16. Posició estratègica ambiental del producte inicial (vermell), respecte de la proposta d’ecodisseny (verd). Font: Rieradevall i Vinyets, 1999



 

 

 

Es tracta d’una eina que presenta certes limitacions, ja que fa una anàlisi subjectiva i qualitativa, i l’excés de simplificació en la presentació de resultats pot

comportar errors.

 

  

4.2. Avaluació de canvis de disseny (ACD)

 

Es tracta d’una eina semiquantitativa senzilla i que és molt adequada per a petites o mitjanes empreses que no disposen de gaires recursos humans i materials

per fer front a un procés d’ecodisseny llarg, ampli i complex. El punt feble d’aquesta eina és que es concentra en els problemes associats als residus dels

productes.

 

 

 Figura 17. Procés d’avaluació de canvi de disseny. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

 

 

Hom identifica els problemes ambientals més greus associats als residus del producte, tant en aquest moment com en el futur. És probable que es detecti més

d’una opció de millora. En aquests casos cal ampliar la informació per determinar quina és la prioritària i la que és més viable d’aplicar; en definitiva, cal decidir

quina és l’estratègia més efectiva.

 

 

Factor Escala Valoració ambiental del producte

Percentatge de residus associats als producte

< 5 %

 

Del 5 % al 10 %

 

> al 10 %

 

Baixa

 

Mitjana

 

Alta

 

 Avaluació prevista dels residus en percentatge

 

Disminució de pes i volum

 

Increment de 10 % dels residus

 

Increment de > 10 %

 

 Baixa

 

Mitjana

 

Alta

Toxicitat

 Contingut del producte a nivells baixos

 

Alguns components del producte

 

Alts nivells en el producte

 Baixa

 

Mitjana

 

Alta

Gestió dels residus

 Sense problemes

 

Alguns problemes d'abocament

 

Complex a causa de la seva gestió de manera

separada

 

Baixa 

 

Mitjana

 

Alta

 



 Informació sobre els residus associats al cicle del

producte

 

Completa

 

Alguna informació

 

Insuficient

 

Baixa

 

Mitjana

 

Alta

Alternatives de sistemes de millora de la gestió de

residus

 

 Disponibles

 

Complexes

 

Fase pilot

 

Baixa

 

Mitjana

 

Alta

 Altres factors

 

 Aspectes d'interès global, necessitats del producte,

volum del sector, grau de sensibilització ambiental.

 

 

 

Figura 18. Avaluació semiquantitativa dels problemes ambientals del producte. Font: WWF, Getting at the Source, EUA, 1991

 

  

4.3. Valoració semiquantitativa multivectorial del producte. Matriu MET

 

Consisteix en una anàlisi de l’ús dels recursos, el consum d’energia i les emissions generades en les diferents etapes del cicle de vida del producte. La matriu

permet localitzar i quantificar les etapes del producte en què s’observen més impactes i, en definitiva, en què cal concentrar els esforços de millora.

 

Un cop analitzat el producte, es pot determinar, segons les dades recollides, quines són les causes que ocasionen un consum insostenible de recursos i energia,

i que generen emissions contaminants a l’aire i a l’aigua o al sòl en cada etapa del cicle de vida del producte. Les dades incorporades a la matriu poden ser

qualitatives (utilització i materials tòxics) o quantitatives (kg de ferro, de fusta, d’alumini, de plàstic, etc.).

 

A continuació es determinen les accions de millora ambiental; posteriorment, se n’analitza la viabilitat tècnica, econòmica i social, i, finalment, es fa una

representació gràfica del perfil d’estratègia d’ecoproducte a partir de la matriu MET i de l’anàlisi de viabilitat.

 

 

Etapes del cicle de vida del producte  Impactes dels recursos materials Impactes dels recursos energètics
Impactes de les emissions

contaminants

 Materials, extracció i producció ( ) ( ) ( )

 Producció ( ) ( ) ( )

 Comercialització, embalatge i transport ( ) ( ) ( )

 Utilització ( ) ( ) ( )

 Eliminació ( ) ( ) ( )

 

Figura 19. Matriu MET de valoració semiquantitativa del consum de recursos i energia, i de la generació d’emissions en les diferents etapes del cicle de vida d’un

producte. Font. Rieradevall i Vinyets, 1999

 



Etapes del cicle de vida del

sistema/producte
Impactes dels recursos materials Impactes dels recursos energètics Emissions contaminants

Materials, extracció i producció

Alumini

Plàstics

Acer inoxidable

Compostos químics i naturals per a

l'obtenció de l'escuma i la loció

Paper i cartró

Energia associada a l'extracció,

obtenció i el transport de les matèries

primeres

Generació de residus miners, aigües

residuals i emissions atmosfèriques

procedents de refineries

Producció

 

Aigua de procés

Additius

Escuma d’afaitar

Envàs escuma d’afaitar

Envàs de polipropilè

Envàs d’alumini

Producte

Envàs de loció després de l’afaitat

Envasos de polipropilè

Envasos de polietilè

Fulls d’acer inoxidable

Maneguet d’alumini

 

Energia invertida en la injecció del

plàstic, premses, emmotllaments i

acabats

Residus d'alumini

Residus d'acer inoxidable

Residus plàstics

Comercialització, embalatge i transport

 

Embalatge de cartró

Tinta

Etiquetes de paper

Bosses de polipropilè

Cintes plàstiques d’embalatge

 

Energia invertida en el transport

Emissions de monòxid de carboni,

diòxid de carboni, òxids de nitrogen i

compostos orgànics volàtils

Utilització
Aigua necessària en el procés d'afaitat i

per netejar els capçals

Energia per escalfar l'aigua (no

sempre)

Aigües residuals procedents de l'afaitat

(matèria orgànica)

Eliminació  
Energia consumida en la recollida, el

transport i el tractament de residus

Residus d'envasos

Residus dels capçals utilitzats i dels

maneguets de la maquineta

 

Figura 20. Matriu MET del sistema d’afaitat manual amb maquineta de capçal recanviable i escuma i loció. Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

  

Estratègies
Actuacions de

millora

Tècnicament

senzilla

Econòmicament

factible

Ambientalment

significativa

Gran demanda

social
Temps

Millora de funcions

del producte

A01

A02

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

C

L

Materials

A03

A04

A05

No

No

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí

No

L

C

L

Producció

A06

A07

A08

ID

ID

Sí

ID

ID

Sí

Sí

No

No

Sí

No

Sí

C

L

C

Distribució
A09

A10

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

C

C

Utilització

A11

A12

A13

No

No

No

No

No

No

ID

Sí

Sí

Sí

No

No

L

L

L

Eliminació
A14

A15

Sí

No

ID

No

Sí

Sí

No

Sí

C

C

 



Figura 21. Valoració qualitativa de les propostes d’accions de millora ambiental en relació amb l’entorn i la implantació temporal (valoració de la viabilitat a curt

termini, si s’hi apliquen les actuacions de millora segons els condicionants interns i externs). ID: necessitat d’ampliar la informació. C: curt termini. L: llarg termini.

Font: Rieradevall i Vinyets, 1999

4.4 Anàlisi del cicle de vida (ACV)

 

Aquesta eina d’estratègia global permet fer un estudi ambiental dels productes, des de l’origen (bressol) fins a la fi de vida, de manera objectiva, metòdica,

sistemàtica i científica en l’anàlisi de l’impacte ambiental ocasionat pel producte.

 

Els objectius, les aplicacions i la manera de calcular una ACV s’expliquen detalladament a la Unitat 36 d'aquest web.

 

Figura 22. Anàlisi de cicle de vida. Font: SolidWorks

  

http://www.solidworks.es/sustainability/life-cycle-assessment.htm
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5. Casos d’estudi d’ecodisseny

 

 

           

 

Figura 23. Exemples de productes ecodissenyats.

 

Veiem alguns casos pràctics d'ecodisseny:

 

 

- Bastida, roba que creix al ritme dels més petits

 

- Belloch, la cadira feta amb material sostenible

 

- Bombetes per il·luminar tota la teva vida

 

- Bosses i carteres fetes 100 % amb càmeres de pneumàtic reutilitzat

 

- Boc'n'Roll, l'alternativa al paper de plata

 

- Un carregador que es carrega amb Wi-Fi

 

- Combox, el compostador reciclat i reciclable

 

- Corky, un ratolí de suro que es carrega amb el moviment. Més sobre el Corky

 

- Ecobioball, la pilota de golf biodegradable

 

- Ecodutxa, per estalviar encara més aigua

 

- Dutxa amb visibilitat directa del consum d'aigua

 

- Ecofrego; i si netegem amb aigua neta?

 

- El Tinter. Impremta i papereria

 

- ECOJOGUINA. Ecodisseny aplicat a joguines

 

- Hom, el fanal que funciona amb energia solar

 

http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431304
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431270
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431306
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431243
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431248
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431289
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431250
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431293
http://www.gruponeva.es/blog/noticia/3427/corky-mouse-el-raton-de-corcho-que-genera-su-propia-energia-mediante-el-movimiento-de-la-mano-de-su-usuario.html
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431296
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431260
http://www.ison21.es/2010/11/22/ducha-con-visibilidad-directa-del-consumo-de-agua/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431281
http://www.eltinter.com/ecodisseny.php
http://www20.gencat.cat/portal/site/arc/menuitem.60fb2478680e61fd624a1d25b0c0e1a0/?vgnextoid=5133e708d52d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5133e708d52d6210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431245


- Hymini, el carregador eòlic portàtil

 

- iUnika Gyy: portàtil lliure, solar i biodegradable

 

- Un impermeable que abans era una patata i que després es pot plantar

 

- InterfaceFlor. Moquetes tèxtils

 

- La Siesta, un càntir de disseny

 

- Monitor de consumo d'aigua a la dutxa amb LED

 

- Parcs infantils. Ecodisseny

 

- Polartec, teixits fets amb plàstic reciclat

 

- PUMA reinventa la capsa de sabates: Clever Little Bag. Vegeu el vídeo

 

- RD4, la cadira feta 100 % amb plàstic reciclat

 

-  R2B2, multirobot de cuina sense electricitat

 

- Sanwa PrePeat, la impressora del futur

 

- Sunny Flower, una flor carregada d'energia

 

- Taules i cadires que abans eren bicicletes

 

- Teules de cristall solars

 

- USBCELL, recarregant les piles amb l'ordinador

 

- Voltaic, una nova generació de motxilles amb energia

  

- Waste, un puf gegant fet amb tapisseria de cotxe

 

- W+W Roca. Reutilització de l'aigua del lavabo per la cisterna

 

Més casos concrets d'ecodisseny dels àmbits següents: automoció, edificació, electricitat, electrònica, material d'oficina, mobiliari urbà, mobles, productes de

jardineria, productes de neteja i tèxtil.

http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431272
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431241
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431268
http://www.interfaceflor.com/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431262
http://infosthetics.com/archives/2009/09/show-me_water_consumption_in_the_shower_at_a_glance.html
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.64be942b6641a1214e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=69796c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=69796c31cdd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431236
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=9&num_noticia=66
http://www.youtube.com/watch?v=vwRulz8hPKI
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431230
http://www.ison21.es/2010/11/23/r2b2-multi-robot-de-cocina-sin-electricidad/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431298
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431274
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431234
http://www.ison21.es/2010/10/26/tejas-de-cristal-solares/
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431291
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431302
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=8&num_noticia=431256
http://www.roca.com.es/ww/index.html?es
http://www.productosostenible.net/pags/Productos/Index.asp?cod=8FD41194-6270-4638-9876-53A08029B7ED
http://www.productosostenible.net/pags/Productos/Index.asp?cod=8FD41194-6270-4638-9876-53A08029B7ED
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6. La dimensió sostenibilista del disseny

 

Fins ara hem vist, bàsicament, eines per avaluar l’impacte ambiental d’un producte en el procés de disseny o redisseny. Hem afirmat, també, que si volem parlar

d’un disseny sostenibilista, a més de la dimensió ambiental, hem de considerar també les dimensions social i econòmica, i hem apuntat fins i tot algunes idees.

Malgrat que això és prou clar, la veritat és que hi ha molt poca literatura i molt poques referències sobre disseny sostenibilista, especialment pel que fa als criteris

que cal seguir per assolir-lo.

 

Davant la manca d’aquesta informació, hom suggereix utilitzar com a guia per al disseny sostenibilista els principis de sostenibilitat enunciats en l'apartat 6 de la

Unitat 4 ("Paradigma sostenibilista") d'aquest web.

 

 

 

 Figura 23. Principis i subprincipis de sostenibilitat. Font: Cendra i Stahel (2006)

  

 

A partir d’aquests principis es poden fer adaptacions metodològiques de les diverses eines d’avaluació qualitativa, semiquantitativa i quantitativa utilitzades en

l’ecodisseny, com ara VEA, ACD, MET, ACV, etc., d’acord amb les problemàtiques i les escales dels diferents principis de sostenibilitat enunciats en la figura 23.
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8. Activitats

 

Activitat 1

 

Es divideix la classe en grups de cinc estudiants. A cada grup se li assigna un producte, d’acord amb la seva especialitat. Per exemple:

 

 

— Electrònica (MP4, càmera digital, telèfon mòbil, reproductor de DVD, etc.).

 

— So i imatge (càmera de vídeo, càmera fotogràfica digital, equip hi-fi, etc.).

 

— Electricitat (fanal urbà, rentadora, rentavaixelles, etc.).

 

— Mecànica (bicicleta, motocicleta, mobiliari urbà, etc.).

 

— Química (detergent, oli lubricant, etc.).

 

— Tèxtil (folre polar, jaqueta, maleta, etc.).

 

 

Per a cada producte, el grup ha de fer el següent:

 

 

1. Especejament de les parts principals.

 

2. Identificació dels materials utilitzats habitualment en cada component del producte.

 

3. Esquema simplificat del procés productiu habitual per a la producció del producte.

 

4. Principals fabricants del producte.

 

 

Un cop coneguts, a grans trets, els materials principals utilitzats en cada component del producte i el procés de producció, l’estudiant ha de proposar solucions o

alternatives en clau d’ecodisseny tot seguint l’esquema del pentàgon de l’ecodisseny, tal com s’explica en l'apartat 3 d’aquesta unitat. Hom ha d’utilitzar alguna

de les eines de millora ambiental descrites en el present capítol.

 

 

El treball s’ha de fer fora de l’aula, amb la tutoria del professor o professora, si cal.

 

A l’aula cada grup ha de fer una presentació amb PowerPoint, d’una durada d’uns 15 minuts, en què els membres del grup han d’explicar les propostes dutes a

terme i han de respondre les preguntes de les companyes i companys d’aula i del professor o professora.

 

Es tracta d’un exercici més aviat teòric, en la mesura que, simplement, es proposen millores genèriques, però que obliga l’estudiant i l’estudianta a incorporar la

dimensió sostenibilista (dimensió ambiental, social i econòmica) a la lògica del disseny convencional, en què habitualment es prioritzen aspectes estètics,

econòmics o funcionals per sobre dels altres.
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9. Crèdits

 

Com s'ha de citar aquesta unitat?

 

 

Carrera, E. Disseny sostenibilista. A: Carrera, E.; Segalàs, J. (ed.). Tecnologia i Sostenibilitat [en línia]. Terrassa: Universitat Politècnica de Catalunya.

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, 2010. [Consulta: dia mes any]. Disponible a: <http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu>

Els continguts d'aquesta unitat han estat elaborats per:

 

Enric Carrera Gallissà

Càtedra UNESCO de Sostenibilitat

Universitat Politècnica de Catalunya

 

carrera@catunesco.upc.edu
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