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INTRODUCCIÓ
Parlarem sobre la petjada de carboni al sector de la pesqueria.
L’àmbit de treball inclourà la flota de pesca marítima a nivell
mundial, on quedaran excloses les emissions continentals i les
emissions que es produeixin en la cadena de subministrament del
peix.
La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle (GEH) associades al cicle de vida d’un
producte, servei o organització. Es quantifica en emissions de CO2
equivalent que són alliberades a l’atmosfera.

RESULTATS

Cosum total fuel(m3)

40.000.000

Densitat fuel(tn/m3)

0,85

Tones fuel

42.500.000,00

Tones peix
Intensitat en fuel (kg) per tona de
peix
co2-e / litre fuel
co2-e (kg)

A partir del coneixement del consum total de fuel de les
pesqueries (40M m3), obtenim les tones de fuel (42.5M).
Al mon es capturen a la mar 78,7M de tones de peix, amb una
intensitat mitja de fuel de 540 kg per tona de peix, les emissions
de carboni directes (produïdes per la crema de combustible)
suposen 2/3 del total de les emissions. El 33% de emissions
indirectes corresponen a transport, producció de fuel, i
construcció i manteniment de la flota. La pesca marítima
suposaren un 0,5% de les emissions globals al 2016.
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Taula 1. Emissions fuel pesqueries. Elaboració pròpia. Taula 2. Emissions totals pesqueries. Elaboració pròpia.
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CONCLUSIONS
Tot i que suposen un petit percentatge de les emissions globals, si
comparem entre les diferents tipus de captures (figura 2), veiem com
les emissions per tona son molt diferents, per una banda tenim els
pelàgics com areng(Clupea harengus.) , sardina(Sardina pilchardus)
[100l/tona] com les especies amb menys emissions per captura i els
per altra banda tenim els que mes emissions produeixen: els mariscos
com els decàpodes: gambes [540-1020 l/tona], i Llamàntol [10254119] (taula 1a). Per sistemes de pesca, l’art de cèrcol seria el de meny
emissions, i l’arrossegament la de mes emissions.
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Figura 1. Proporció emissions directes e indirectes. Elaboració propia

Taula 2a i 2b. Intensitat en fuel i Índex de retorn energètic Font .Parker et al. (2015)
Figura 2. Font .Parker et al. (2018)
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