
La IA en la producció d'aliments pot semblar
un tema de la ciència-ficció però ja
s'utilitzen moltes aplicacions per augmentar
la productivitat i l'eficiència. Creieu que
això farà que es reclami més transparència
com va succeir amb els AMG (Aliments
Modificats Genèticament) ?

Una majoria (53,3%) creieu que amb l’ús creixent de la IA en la producció d’aliments

es reclamarà més transparència com va succeir amb els AMG, mentre que la resta us

mostreu ambivalents (26,7%) o simplement no esteu d’acord (20%).

L’ús de la IA en la indústria alimentària és una realitat que inclou des de la selecció

de llavors, al seguiment dels cultius, el reg i el control de la temperatura, tasques en

entorns perillosos o el monitoratge de les circumstàncies més favorables per la

producció.

Però l’ús de la IA no es limita només a aquestes coses, també es fa servir per lliurar

productes alimentaris i abans per completar el processament, emmagatzematge i,

cada vegada més, amb l’ajuda de la robòtica i els drons per minimitzar el cost

d'embalatge i entrega. 

Així doncs, es pot dir que hi ha diferents aplicacions de la IA en la indústria

alimentària que, generalment tenen un doble objectiu. D’una banda per la gestió de

la seguretat alimentària i d’altra banda per la gestió de la qualitat dels aliments. 

Però cal preocupar-se per una major transparència com va succeir amb els Aliments

Modificats Genèticament? Segons un article recent de Manning et al. (2022), la IA

en aquest sector millora la presa de decisions però el seu ús també s'ha d'emmarcar

per consideracions ètiques.

SOBRE LA IA I ELS ALIMENTS MODIFICATS GENÈTICAMENT

https://twitter.com/OEIAC_UdG/status/1524989267365318656?s=20&t=Ya-_SWyWiUStXt8omcqW8Q


De fet, els autors subratllen que els problemes ètics que es plantegen són similars i

posen un especial èmfasi en els següents aspectes particulars: transparència,

traçabilitat, explicabilitat, interpretabilitat, accessibilitat, rendició de comptes i

responsabilitat.

A més, els mateixos autors comenten que aquestes consideracions ètiques cal tenir-

les en compte malgrat que la naturalesa de les dades dins del sistema alimentari és

molt més àmplia que les dades personals cobertes per la GDPR de la Unió Europea.

I, evidentment, si el tema cal situar-lo d’entrada en l’ètica de la producció i consum

d'aliments, que ja és un ampli camp d'investigació, l’aplicació de la IA també

requereix considerar el seu impacte en la comunitat alimentària en general.

I això va des de com afecta la tecnologia d’IA al productor/agricultor, fins a com

afecta les pràctiques comercials al llarg de la cadena de subministrament a com

acaba sent rebuda pels consumidors i com aquests podrien utilitzar èticament la

informació addicional. 

Com en d’altres sectors, l'ús creixent de la IA, la naturalesa interconnectada de la

tecnologia de la informació distribuïda així com la dependència cada cop més gran

de volums de dades per entrenar i utilitzar algoritmes d’IA, planteja(rà)

consideracions ètiques constants.

 Entre aquestes consideracions són clau les qüestions d'explicabilitat, rendició de

comptes, transparència (per exemple, un dret a una explicació) i responsabilitat

(per exemple, un dret a determinar la responsabilitat dels resultats). 

Amb l’ús creixent de la IA és probable que també ens haguem de preguntar

qüestions relacionades amb la responsabilitat que atorguem als sistemes

automatitzats que ajuden o prenen decisions de manera independent en la indústria

agrícola i alimentària.

Cal preveure que l'adopció i acceptació social de la IA reordenarà les ja complexes

relacions entre persones, animals, plantes i entorn natural, i a mesura que les

relacions entre aquestes parts s’automatitzin i evolucionen, això influirà en com

s'utilitza la tecnologia.

Però això no significa que ens trobem en una dicotomia entre el que és social versus

tècnic ja que la realitat viscuda tendeix a ser una relació sociotècnica més matisada

que evoluciona en termes de canvi tecnològic i canvi associat de la societat. 
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Potser el més esperable és que augmentin d’entrada els desequilibris entre aquells

que no poden accedir a aquestes tecnologies o pagar-se la infraestructura per fer-

les funcionar, i aquesta divisió digital no és només una asimetria d'informació i una

manca de coneixement.

Es tracta, si fem servir un marc ètic més ampli, d’abordar també l'accessibilitat

financera i social a les dades i informació que permeten la utilització de la IA d'una

manera justa i equitativa per a tots els actors implicats en el sistema alimentari.

I fins aquí per avui. Us recomanem la següent lectura:

Manning, L., et al. (2022). Artificial intelligence and ethics within the food sector [...],

Trends in Food Science & Technology, 125: 33-42.
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