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CARACTERÍSTIQUES DE L’AVIÓ

En un món en que l’aviació juga un paper tant important,
quin és el seu impacte?

3.5% - 10%

TRANSPORT AERI

TOTAL
100%

Entenem per transport aeri tot aquell que es duu a terme
amb aeronaus de motor.
A partir del 1890 la idea de desplaçar-se per l’aire ha nat
guanyant pes. Des dels primers prototips fins ara, hi ha
hagut una gran evolució. Actualment, de mitjana hi ha mes
de 12.000 vols comercials en ruta constantment. Això suposa
una mitjana d’uns 100.000 ols diaris.

(model, pes i combustible)
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RESULTATS

- Segons la ICAO, l’emissió de CO2 del transport aeri suposa
el 3,5% del total d’emissions amb perspectives
d’augmentar si no s’actua en contra, com sembla que es
vol fer.
- Si contemplem els processos de fabricació, de
funcionament i residus finals no reutilitzables, les
emissions poden augmentar fins a un 10% del total.
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( Centre d'Investigació Tecnològica finlandesa VTT, 2018)

Taula 1 – Emissions de Carboni equivalent associades a la
distància del viatge. Comparació amb transport marítim.

(Ibrahim Perera, 2008)
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Tot i que les emissions per quilòmetre siguin
menors que en el transport marítim, cal tenir en
compte que les distàncies són molt majors!
És molt difícil considerar l’emissió total de CO2e
donat que cal considerar les emissions vinculades
a l’activitat de l’aeroport, al transport dels
passatgers fins l’aeroport, etc...

Emissions gCO2e / Viatge

*El vol de major quilometratge - 15.127km (DELHI - SANT FRANCISCO)

Cada passatger, de mitjana, emet més de 100 kg de
CO2 per cada hora de vol.

DISCUSSIÓ
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Les emissions de CO2 per part del transport aeri,
és veuen alterades segons l’època de l’any.
Les emissions globals també, tot i no seguir la
mateixa distribució.
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