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JUNY 2010 SÈRIE 1 
Feu els exercicis 1 i 2 i trieu UNA de les dues opcions (A o B), cadascuna de les quals 
consta de dos exercicis (exercicis 3 i 4). En total, heu de fer quatre exercicis. 
  
 SEGUIMENT CO 2 
 
SÈRIE 1, Exercici 1 (obligatori)  
[3 punts] 
  

 
  
1. Llegiu el text anterior i responeu a les qüestions següents: 
  
a) A quin problema es refereix el text? Anomeneu dos gasos diferents del CO2 que 
produeixin els mateixos efectes. 
  
El problema al que es refereix el text es a l’augment del CO2 a l’atmosfera i com a 
conseqüència l’increment de l’efecte hivernacle (si els alumnes responen només 
efecte hivernacle, no val, però si responen el canvi climàtic, escalfament global es 
considera com a vàlida). Els altres gasos que també produeixen un augment de 
l’efecte hivernacle són: CFC (clorofluorocarbonis)’ altres halocarburs com els 
hidrofluorocarbonis o perfluorocarbonis, metà (CH4), òxid nitrós (N2O) i Ozó (O3). 
  
b) A partir de l’anàlisi de la gràfica de la pàgina anterior, completeu el paràgraf següent: 
  
Les primeres observacions van donar com a resultat unes concentracions de CO2 de fins 
a 315  ppm, un 12,5 % superiors a les 280 ppm que, per mitjans indirectes, s’estima que 
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hi havia a l’inici de la revolució industrial. La corba de Keeling manté una tendència 
constant, però el ritme d’increment s’ha accelerat en les últimes dècades. Així, el 1970 
va arribar a 326 ppm, però el 1990 ja se situava en 352 ppm. El nivell actual (2008) de 
382 ppm suposa una alça d’un 21,3  % respecte al valor del 1958. 
  
S’admet un error de 5 ppm i/o del 5% en les respostes. 
  
2. Responeu a les qüestions següents: 
  
a) Per què cada any s’observa una fluctuació acusada en els continguts de CO2 
atmosfèric? 
  
Els alts i baixos que s’observen cada any, amb un màxim a la primavera i un 
mínim a la tardor, són deguts a l’activitat de la vegetació terrestre, que absorbeix 
més CO2 en l’època de creixement. La proporció de CO2 es redueix quan aquesta 
biomassa reneix de la letargia, a partir de la primavera. 
  
b) Tal com indica el text, com podria la Terra, per si mateixa, tenir capacitat suficient 
per a compensar el CO2 suplementari originat per les activitats industrials? 
  
Es considerava que processos com la fotosíntesi, la fixació del CO2 per l’aigua del 
mar o pel sòl o la formació de les roques calcàries eren suficients per compensar el 
CO2 suplementari originat per les activitats industrials (una sola resposta correcta, 
ja és suficient). 
  
c) Si continués aquesta tendència d’augment de la concentració de CO2 en l’atmosfera, 
indiqueu dos canvis importants que es podrien produir al planeta cap a final del segle 
XXI i les possibles conseqüències que tindrien. 
  
Els canvis importants que es podran produir en el planeta cap a finals del segle XXI 
són: 
  
o Pujada del nivell del mar (15 a 95 cm) amb inundacions a les zones costaneres. 
o Disminució de l’albedo, que provocaria que les temperatures s’elevessin encara 
més. 
o Augment dels perillosos icebergs, com a conseqüència del desgel dels casquets 
polars. 
o L’oceà àrtic es descongelaria i l’aigua seria menys salada i menys densa, la qual 
cosa originaria problemes a la cinta transportadora i als corrents oceànics. 
o Augment generalitzat de les temperatures de la troposfera, sobre tot als 
continents de l’hemisferi nord (entre 1,5 i 6,5 ºC). Disminució de les temperatures 
de l’estratosfera. 
o Canvis en la distribució de las precipitacions, segons les regions: inundacions, 
sequeres i huracans. Avenç dels deserts subtropicals. 
o Reducció de la qualitat de les aigües. 
o Reducció d’algunes glaceres de muntanya. 
o Alteracions en l’equilibri dels ecosistemes (les àrees de muntanya i de clima fred 
seran les més afectades). 
o Augment de les zones afectades per malalties tropicals. 
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o En la zona mediterrània, en concret, disminució dels recursos hídrics, degut a 
l’augment de l’evaporació a causa de l’increment tèrmic i la disminució de les 
precipitacions. 
  
Dues respostes correctes són suficients. 
  
3. En el protocol de Kyoto, signat el desembre del 1997, es va fixar com a objectiu la 
reducció en un 5,2 % de mitjana fins a l’any 2012 de les emissions de CO2 a 
l’atmosfera als països desenvolupats, respecte a les emissions del 1990, amb la finalitat 
d’estabilitzar-ne la concentració a l’atmosfera. Perquè les reduccions no fossin tan 
dràstiques, es va parlar de mecanismes de flexibilitat, dels quals van destacar la 
compravenda d’emissions, el Mecanisme de Desenvolupament Net i la inclusió 
d’embornals de carboni. Expliqueu en què consisteix cadascun d’aquests mecanismes 
de flexibilitat. 
  

Compravenda d’emissions 

Un país pot comprar a un altre els drets de les 
emissions. Països desenvolupats que emeten CO2 
a l’atmosfera per sobre del permès compren 
aquests drets d’emissió als països en vies de 
desenvolupament que emeten aquest gas per sota 
del nivell màxim permès i d’aquesta manera 
obtenen uns ingressos. 

Mecanisme de 
Desenvolupament Net 

Convida els països desenvolupats a invertir en 
projectes de reducció d’emissions en països en 
vies de desenvolupament. 

Embornals de carboni 

Permet augmentar les emissions a canvi de 
plantar arbres o fer un ús del sòl que compensin 
el CO2 originat per les activitats industrials, 
centrals de carbó o vehicles. 

  
  
  
 


