SOCIOLOGIA BASADA EN L'ANÀLISI D'AIGÜES RESIDUALS*

L'ICRA ha establert un equip que reuneix tecnologia i imaginació per a extreure informació
socioeconòmica dels municipis a partir de l'anàlisi química i microbiològica de les aigües residuals
dels seus ciutadans, l'anomenada Sewer Sociology o Sociologia basada en l'Anàlisi de les Aigües
Residuals (SAAR).

Què és la Sociologia basada en l'Anàlisi de les Aigües Residuals?
La SAAR es podria definir com "la ciència de la societat, les institucions socials i les relacions socials
vistes a través dels ulls d'un embornal". Fins ara, aquest terme s'ha utilitzat en el marc dels estudis
que analitzen els fluxos en el clavegueram per a extreure dades sobre el ritme diari de la vida de
les persones, però es pot anar més enllà de l'anàlisi d'aquests fluxos. Per exemple, el mesurament
de la concentració de substàncies químiques seleccionades pot proporcionar informació sobre els
hàbits de vida i l'estat de salut de la població. Aquesta pràctica es denomina "Sewage Information
Mining (SIM)" o Mineria d'Informació Química d'Aigües Residuals (SCIM) quan el focus està en els
productes químics. Dins de la SIM s'inclou l'Epidemiologia basada en l'Anàlisi de les Aigües
Residuals, proposat en 2001. Des de llavors s'han realitzat centenars d'estudis per a validar aquest
concepte, entre els quals es troben els basats en l'anàlisi de la concentració de drogues il·lícites en
les aigües residuals i la consegüent estimació del consum per càpita. Altres aplicacions molt
interessants s'han dut a terme, per exemple estimar l'exposició de la població als plaguicides,
quantificar els productes farmacèutics prescrits, els biomarcadors que poden reflectir els hàbits
d'estil de vida i l'estat general de salut de la població.

La SAAR s'està convertint en un tema d'actualitat
Els resultats i els coneixements de la SAAR no sols es limiten a la comunitat científica, de fet, una
sèrie de titulars de notícies com: "El que els residus humans poden dir-nos sobre els ingressos, la
dieta i la salut" (Celina Ribeiro, Oct 2019, BBC), "Hi ha una diferència descoratjadora entre les
aigües residuals de les zones riques i les de les zones pobres" (Michelle Starr, Oct 2019, Science
Alert), "Els científics poden saber que ric ets examinant les teves aigües residuals" (Peter Hess, oct.
2019, Invers) i "L'estudi de les aigües residuals dóna pistes sobre l'estatus socioeconòmic i els
hàbits de les persones" (Bob Yirka, oct. 2019, Phys.org), per nomenar-ne només algunes, es van
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publicar en 2019. Així, la SAAR pot convertir-se en una important eina per a identificar les
amenaces, les necessitats, la salut i la riquesa dels éssers humans i la societat.

Quina és la contribució de l'ICRA a la SAAR?
A l'ICRA creiem que la SAAR pot utilitzar-se per a la vigilància dels factors de risc per a la salut de la
població, convertint-se en un valuós complement dels mètodes existents, els quals tenen certs
inconvenients. Per exemple, les enquestes per qüestionari tenen limitacions a causa de la falta de
veracitat de les respostes dels participants i a les necessitats d'ajustar-se al pressupost assignat. Les
bases de dades de població (per exemple, els censos) i els registres mèdics solen mancar de dades
socioeconòmiques i d'hàbits de vida, no són plenament fiables ni completes i s'actualitzen amb
poca freqüència (només una vegada a l'any en els millors casos).

L'ICRA participa actualment en dos projectes internacionals que s'ocupen de la SAAR. El projecte
SCOREwater (http://www.scorewater.eu) té per objectiu extreure informació socioeconòmica de
mostres d'aigües residuals des de tres punts de vista diferents: des de l'enginyeria, amb
l'elaboració d'enfocaments per a la selecció de punts i disseny d'estratègia de mostreig; des de la
química, amb el desplegament de mètodes analítics; i des de la perspectiva de la microbiologia,
amb l'estimació de la diversitat microbiana de les mostres d'aigües residuals i la quantificació dels
gens resistents als antibiòtics. SCOREwater compta amb diversos socis catalans complementaris
(ICRA, BCASA, s::ca iberia, IERMB, EURECAT) que treballen conjuntament en l'estudi del cas de
Barcelona, on 3 barris seran monitorats durant 1 any. Totes les dades analítiques s'analitzaran
conjuntament amb la informació recollida en les bases de dades de salut (medicaments prescrits,
hàbits de vida i estat de salut), amb la informació sobre la situació socioeconòmica dels habitants i
amb la informació obtinguda de les enquestes telefòniques.

D'altra banda, el projecte SCHEME se centra en el desenvolupament d'una metodologia analítica
per a la determinació de biomarcadors d'exposició humana a contaminants químics derivats de
productes de cura personal i productes químics industrials. L'aplicabilitat de la metodologia
desenvolupada per SCHEME s'avaluarà utilitzant mostres d'aigües residuals de 4 ciutats europees.
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El valor real de la informació sociològica de les aigües residuals
Encara que la SAAR estigui d'actualitat i tingui molt potencial, els investigadors hem de ser realistes
sobre les necessitats que el mètode pot satisfer. Actualment són possibles les següents aplicacions:

• Vigilància del consum de drogues il·lícites: Normalment, aquests tipus de vigilància es duen a
terme sobre la base de confiscacions, enquestes, demandes de tractament de drogues i ingressos
hospitalaris relacionats amb les drogues. No obstant això, mitjançant el SCIM es pot obtenir les
quantitats de drogues il·lícites alliberades en una conca de clavegueram específica. Aquest
enfocament s'ha dut a terme durant 7 anys en diverses ciutats europees i altres ciutats. Gràcies a
ell, va ser possible trobar tendències i perfils específics del consum de drogues il·lícites molt abans
que amb altres fonts d'informació (González-Mariño et al., 2020). El SCIM ha demostrat ser un
instrument summament flexible per a la seva aplicació a diferents escales espacials i temporals i
pot posar en marxa mesures de mitigació gairebé en temps real (González-Mariño et al., 2020).

• Vigilància del consum de medicaments: Aquestes vendes solen registrar-se en bases de dades
de difícil accés i no s'actualitzen amb la freqüència necessària. El SCIM ha demostrat ser precís
quant a reflectir el consum de drogues il·lícites i medicaments (van Nuijs i uns altres, 2015) (Choi i
uns altres, 2018).

• Seguiment dels brots de malalties: En el projecte Underworlds d'Amèrica del Nord s'ofereixen
exemples de diverses aplicacions satisfactòries.
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Workshop desenvolupat a l'ICRA sobre SAAR durant el novembre de 2019

Què podem esperar en el futur? L'opinió de ICRATech, grup de recerca consolidat de AGAUR
Fins ara, en el camp de la SAAR hi ha hagut molta presència de químics analítics, però amb la
finalitat d'aprofitar tot el potencial de la Sociologia basada en l'Anàlisi de les Aigües Residuals,
necessitem involucrar a altres científics com a epidemiòlegs, enginyers ambientals, sociòlegs,
metges i organismes públics com, per exemple, organismes públics de salut. A més, com les
possibilitats de les aplicacions de la SAAR són molt variades, és necessari treballar en la definició
de propostes de valor amb la participació dels principals interessats. En aquest sentit, l'ICRA va
organitzar el novembre de 2019 un taller dedicat a la SAAR amb l'objectiu de debatre diversos
temes entre els investigadors de l'aigua de diferents especialitats i, posteriorment, realitzar una
pluja d'idees sobre possibles aplicacions futures... en menys de 30 minuts es van recollir idees molt
prometedores! A més, algunes d'aquestes idees tenien un valor per a la societat, unes altres tenien
un mer valor científic i unes altres ho tenien a nivell comercial. A continuació, vam plantejar debats
sobre l'aplicabilitat, la utilitat i l'ètica d'algunes d'aquestes idees. El principal resultat va ser que la
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recerca en aquest camp hauria de realitzar-se sempre en associació amb les parts interessades per
a garantir que la informació extreta sigui útil.
Finalment, en el taller també vam discutir que a més dels productes químics, les aigües residuals
també contenen una quantitat ingent de microorganismes procedents de la femta humana i la
diversitat microbiana podria estar potencialment associada a l'estat de salut de les poblacions
estudiades. No obstant això, recopilar informació fiable d'aquestes complexes comunitats
microbianes no és senzill, especialment per a la identificació de biomarcadors genètics referents a
la salut. L'obtenció de dades genètiques és un desafiament i requereix tant una gran potència de
càlcul com el domini de diferents eines bioinformàtiques.

Per tot el que s'ha dit, a l'ICRA ens encanta la Sociologia basada en l'Anàlisi d'Aigües Residuals i
abordarem els desafiaments metodològics identificats en els dos projectes europeus amb
entusiasme i determinació.
* Article escrit pels investigadors d'ICRATech

Agraïments
Els autors volen agrair el suport del Departament d’Economia i Coneixement del Govern català a
través del Grup de Recerca Consolidat (ICRA-TECNOLOGIA – 2017 SGR 1318).
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