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INTRODUCCIÓ
El gas natural és conegut com a una alternativa neta en la crema
de combustibles fòssils. Això és veritat parcialment.
En la seva combustió, el gas natural emet un 50-60% menys de
CO2 que el carbó per a producció elèctrica o un 15-20% menys
que un motor de gasolina.
En la seva extracció per “fracking” s’empren grans quantitats de
químics i emissions que causen diferents problemes ambientals.
Per tant, aquest combustible fòssil és beneficiós en el total
d’emissions però té un fort impacte local i regional. I les emissions
no són 0, continua emetent CO2.
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Taula 1. Distribució de reserves, producció i consum mundial de gas (%).
FONT: Sedigas. Informe anual 2016.

PRODUCCIÓ I CONSUM

Figura 2. Comparativa d’emissions de CO2.
FONT: CDIAC

Figura 1. Gràfics de produccions i consums importants a nivell mundial.
FONT: Indexmundi. Gràfics d’elaboració pròpia.

PETJADA DE CARBONI I CONCLUSIONS
La tendència actual sembla ser substituir el
carbó (com a principal font d’energia) per gas
natural.
Ens servirà aquest canvi per a reduir les
emissions i pal·liar el canvi climàtic? Agafem
l’exemple dels Estats Units i les seves previsions
per contestar aquesta pregunta.
La resposta és: no. Tot i la substitució del carbó
per gas natural (que redueix emissions) la
tendència actual és també substituir l’energia
nuclear (que augmenta emissions). Això ens
deixa amb un total d’emissions si fa no fa igual
que l’actual.

Figura 3. Fonts de producció d’energia, Estats Units.
FONT: Union of Concerned Scientists.
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Figura 4. Emissions de carboni provinents de
la generació d’energia i previsió pel 2050.
FONT: Union of Concerned Scientists.

