LA PETJADA DE CARBONI DEL
TRANSPORT MARÍTIM
INTRODUCCIÓ
● El transport marítim, amb una flota d’aproximadament 55.000
vaixells comercials, on més de la meitat es dediquen al transport
de càrrega a granel i petroli, engloba el 80% del comerç mundial.
● En el nostre estudi sobre la petjada de carboni que deixa aquest
tipus de transport, ens marquem com a objectiu, veure quina
quantitat de gasos d’efecte hivernacle s’emeten al any des de
aquest sector i quin percentatge té sobre el global d'aquests.
També mirem amb perspectiva per comparar-ho amb altres anys,
veure si creix o decreix i comprovar si s’està ajustant als acords de
París i a les publicacions d’altres anys, on diuen que són
responsables de un 2’5% del global de GEH.
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D’ON VENIM ?
Segons la OMI, al 2005, es van emetre 1120 Mt de CO2 a l’atmòsfera
causant el 3’5% del total de GEH aquell any.
Aquestes han anat disminuint lleugerament fins a les 932 Mt/CO2 al
2015, excepte alguns anys on torna a augmentar ja que coincideix amb
l’incorporació de nous vaixells a la flota global.
Taula 1 - Emissions de C02 del transport marítim comparades amb les emissions mundials.

COMPARATIVA AMB ALTRES TRANSPORTS
Segons l'Organització Marítima Internacional, els vaixells de
càrrega emeten unes 1.000 milions de tones de CO2 anualment,
comparat amb 781 milions de la indústria de l'aviació.
EL TRANSPORT MARÍTIM DEPENENT DEL TIPUS DE
CARGA POT ARRIBAR A SER EL MÉS EFICIENT
Taula 2 - Emissions de C02 depenent del tipus de vaixell

DISCUSSIÓ
La gran dependència del petroli, en particular del petroli pesat per a la combustió, posa
en relleu la utilitat d'una major eficiència energètica, encara que en el marc del
transport multimodal, un major ús del transport marítim pot generar certs beneficis pel
que fa a l'eficiència de CO2 i d'energia. Les emissions de GEH del transport marítim
internacional, en particular quan s'utilitzen vaixells grans, supera els altres modes de
transport pel que fa a eficiència del combustible i innocuïtat per al clima.
Taula 3 - Comparativa de les emissions de C02 amb altres transports
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