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Unitat temàtica 3ª: EFECTES GLOBALS DE LA CONTAMINA CIÓ 
ATMOSFÈRICA 
Tema 2. L’escalfament global o el canvi climàtic (llibre de text, pàg. 62-65) 

1. Efecte hivernacle (llibre de text, pàg. 27, 3 primers paràgrafs), paper que desenvolupa l'atmosfera 
en l'escalfament de la superfície terrestre (ja explicat). Aquest efecte és molt important, ja que la 
temperatura observada de la Terra és 33ºC superior a la que tindria si no hi hagués atmosfera, és 
a dir, sense ella, la temperatura mitjana superficial de la Terra seria de -18º C, quan en realitat és 
de + 15ºC i aquest fet permet la vida en la Terra en les condicions que la coneixem. 

1.1 Quins són els gasos causants de l’efecte hivernacle? 

 
a)  Diòxid de carboni: CO2 (veure el cicle del carboni, llibre de text, pàg. 184-185) 

• És el gas de major influència, responsable del 55-80 % de l'efecte hivernacle.  
• No es considera un contaminant, perquè forma part natural de l'aire. És fixat per la foto-

síntesi de les plantes incorporant-lo a la matèria orgànica i injectant-lo al subsòl. S'alli-
bera per la respiració aeròbia. Com a conseqüència del seu cicle natural, experimenta 
fluctuacions diàries (per la relació llum-fotosíntesi) i estacionals (disminueix en les es-
tacions de major producció vegetal), també augmenta després de la pluja a l'ésser major 
la respiració dels organismes descomponedors del sòl.  

• Un altre factor natural que afecta a la concentració de CO2 és la capacitat d'absorció 
dels oceans, que pot sobrepassar el 70 % del produït, a causa de la solubilitat del gas en 
l'aigua (es produeix carbonat càlcic que queda atrapat en els fons marins, per exemple 
en les closques dels mol·luscs o en el coralls, així com en els processos geològics de 
formació de roques calcàries= carbonatació).  

• Aquest cicle natural (cicle de vida: entre 50 i 200 anys) es desequilibra per la injecció 
del CO2 procedent de les activitats humanes, especialment la crema de combustibles 
fòssils i de fusta (70%), transformació de calcària en ciment (5%) i de la intensa desfo-
restació (25%). Aquesta producció antròpica du un ritme que no pot ser absorbit per 
l'acció conjunta de la fotosíntesi vegetal i de l'emmagatzematge subterrani i marí (= me-

canismes xucladors o embornals). Els excedents passen a l'atmosfera augmentant la 
seva concentració. 
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Exercici solucionat: 
Trampes per a capturar CO2 

Segons un estudi realitzat pel Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC), cap a l’any 2050, amb la utilització de tecnologies de segrest, podríem sostraure  
entre un 20 % i un 40 % del diòxid de carboni (CO2) de les emissions mundials que 
s’enviaran a l’atmosfera. 
El segrest del gas és una tecnologia encara en desenvolupament que s’aplicaria a les 
fonts que l’emeten per a enviar-lo cap a formacions geològiques sedimentàries profun-
des, naturals i estables, com ara les mines abandonades, els jaciments de petroli o gas, o 
els aqüífers salins profunds, etcètera. 
Algun dels riscos, tant a escala global com local, és l’escapament dispers i gradual per 
fractures i/o desperfectes no localitzats que resulta difícil de controlar. 
1. Digueu quines conseqüències podria tenir una fuita del CO2 confinat en cadascuna 
d’aquestes situacions: 

 
2. Indiqueu quina o quines de les principals fonts d’emissió d’aquest gas són les que 
més podrien beneficiar-se d’aquesta tecnologia. Justifiqueu la resposta. 

Les indústries, les centrals tèrmiques, la indústria del ciment i les plataformes petrolífe-
res, perquè són els focus d’emissió de CO2 que podrien recollir amb relativa facilitat les 
emissions al sortir a través d’una xemeneia. 
Els vehicles el tindrien més difícil per ser una contaminació més difosa. 
 

b)  Metà (CH4) 
• És el segon gas en importància.  
• Fonts de producció: naturalment a través de la descomposició anaeròbia de la matèria 

orgànica, també en els sistemes digestius de tèrmits i rumiants. Antropogènicament, a 
través de conreus d'arròs, crema de biomassa, crema de combustibles fòssils, les fugides 
dels oleoductes, fems i 
l'augment de rumiants com 
font de carn. 

Com el CO2, les seves concentracions 
augmenten per acció antropogènica di-
recta i indirecta. Presenta una concen-
tració de 1.800 ppb, que ha augmentat a 
partir dels últims 300 anys (700 ppm � 
1.500 ppm), considerant concentracions 
dels darrers 10.000 anys a partir 
d’estudis fets en els gels de Grenlàndia 
i de l’Antàrtida. Arran del col·lapse 
econòmic de l’antiga Unió Soviètica, 
les emissions es van anar frenant i 
s’estabilitzaren entre el 1999 i el 2006, 
però a partir del 2007 han començat a augmentar altre cop a causa dels 
increments de les temperatures a l’Àrtic i de les precipitacions als trò-
pics. 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/ 
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c)  Òxid nitrós (N2O) i CFC  (llibre de text, pàg. 185) 
Producció: per processos biològics en oceans i sòls, també per processos antropogènics 
que inclouen combustió industrial (producció de nylon i àcid nítric), gasos d'escapament de 
vehicles de combustió interna, crema de biomassa i combustibles etc. Destrucció: foto-
químicament en l'alta atmosfera (recordar l’afebliment de la capa d’ozó). 
A la gràfica es pot apreciar que el N2O augmenta la seva concentració de manera quasi 
constant, malgrat que les emissions de CFC han deixat d’augmentar a partir de l’any 2000 
com a aplicació del Protocol de Montreal. 

    
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/  

d)  Altres gasos són l’ozó i el vapor d’aigua, encara que aquest últim no s’inclou a la llista de 
gasos d’efecte hivernacle lligats a activitats humanes, perquè no contribueix a la modifica-
ció de la composició de l’atmosfera. Ara bé, si el vapor d’aigua és el principal gas amb 
efecte hivernacle, perquè ens amoïnem de la concentració d’altres gasos? 

Si traguéssim de l’atmosfera tots els gasos d’efecte hivernacle excepte el vapor d’aigua, els 
valors observats de la radiació solar absorbida serien d’un 65% dels valors actuals. En can-
vi, si eliminéssim tots els altres gasos menys el CO2, la radiació absorbida seria d’un 25% 
del valor actual. Per tant, el vapor d’aigua és el gas amb efecte hivernacle més important. 
Ara bé, poca cosa pot fer l’ésser humà, ja que la seva concentració a l’atmosfera està de-
terminada sobretot per la temperatura i els efectes d’aquesta sobre el cicle hidrològic. 

Tampoc se sap ben bé quin efecte pot tenir degut a la formació de núvols, ja que aquests 
tindrien el doble efecte indicat en els dos bucles: per una banda no deixen escapar la radia-
ció infraroja procedent de la reradiació (bucle verd, retroalimentació positiva inestable) i 
de l’altra reflecteixen la radiació solar procedent de l’espai incrementant l’albedo (bucle 
groc, retroalimentació negativa autoreguladora), però la importància d’un o altre dependria 
de circumstàncies com l’altitud a què es trobarien. 
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e)  Els aerosols atmosfèrics  
• Un aerosol és una suspensió 

de partícules sòlides o lí-
quides en un gas. 

• Influeixen en el clima, en-
cara que no se sap com.  

• Els aerosols naturals, pro-
cedents de volcans o els ar-
rossegats pel vent, sempre 
han existit. Variables a con-
siderar:  
a)  concentració,  
b)  mida (entre 100 a 1 µm, 

aproximadament),  
c)  temps de residència (= 

estada a l’atmosfera),  
d)  composició química,  
e)  solubilitat  
f)  grau de refracció i reflexió i 
g)  color. Ex.: blanc en el cas dels SO4

2- o negre en el cas del sutge. 
• Actualment, amb un marge d’error alt, es considera que les partícules contribueixen a 

refredar l’atmosfera, degut a la seva capacitat de reflectir la radiació solar i, així, aug-
menten l’albedo de la Terra, contribuint parcialment a estabilitzar el sistema climàtic. 

• La presència d’aerosols facilita la condensació de gotes d’aigua i, per tant, la formació 
de núvols, amb la conseqüent 
influència en l’albedo. 

• Afecten la productivitat del fito-
plàncton marí. Així, s’ha com-
provat que els aerosols proce-
dents de les zones àrides pro-
porcionen ferro a àmplies zones 
de l’oceà, com passa enfront de 
les costes de Mauritània a 
l’Àfrica occidental. També 
s’han fet experiments en zones 
del mar on s’hi ha afegit ions de 
ferro que han afavorit l’expansió 
del plàncton. Paral·lelament es 
produeix la fixació del CO2 at-
mosfèric i la formació de sulfur 
de dimetil (DMS), les partícules 
del qual contribueixen a la for-
mació de núvols (figura del costat). 

• La influència d’algunes erupcions volcàniques de tipus peleà: les partícules fan ombra, 
reflecteixen la radiació solar i, per tant, afavoreixen el refredament. A la figura següent 
es pot constatar que la durada d’aquest refredament és curta. 

Un exemple d’aerosols: Pols del desert sobre el mar arrossegada 
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1.2 Per què són tan recents les mesures de CO2 a l’atmosfera? 
a)  Des dels anys 70 del segle XX es disposa d’una xarxa de mesura a escala mundial molt ben 

calibrada. 
b)  Les mesures modernes es 

van iniciar durant l’Any 
Geofísic Internacional de 
1958 celebrat a Mauna Loa 
(Hawaii). Aquest observa-
tori està fora de la influèn-
cia de la vegetació i de 
l’activitat humana, enmig 
del oceà Pacífic amb el re-
gistre més llarg en el temps 
per a un lloc i una mateixa 
tècnica de mesura. La grà-
fica de l’evolució d’aques-
tes dades mostra els dents 
de serra on cada oscil·lació 
correspon al període d’un any 
(fixar-se en la gràfica inferior). 
Els màxims corresponen a 
l’hivern, degut a què molts vege-
tals perden les fulles i el fitoplàn-
cton està més inactiu, mentre que 
els mínims corresponen a l’estiu. 
Els valors estan expressats en 
ppmv (parts per milió en volum), 
passant de 315,83 el 1959 a 
394,28 el 2012. 
 

 

 

c)  En l'últim segle, la concentració de diòxid de carboni en l'atmosfera ha anat creixent cons-
tantment a causa de l'activitat humana. Al començament de segle XX, per la crema de 
grans masses de vegetació per ampliar les terres de conreu. En els últims decennis, per l'ús  

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/#global_data 
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massiu de combustibles fòssils com el petroli, carbó i gas natural, per a obtenir energia i 
pels processos industrials.  

 
 
 
El 2010 va ser un any rècord per a les emissions de CO2 procedents de la combustió de 
combustibles fòssils i de la fabricació de ciment (gràfica de sobre), arribant-se a emetre a 
nivell mundial 9.139 Teragrams de carboni oxidat (Tg-C). 1 Teragram és un milió de tones 
mètriques. Això equival a més de 33,5 mil milions de tones mètriques de diòxid de carbo-
ni. L'any anterior rècord va ser 2008, amb 8.749 Tg-C.  
Fins a la meitat del segle XIX, les emissions de gas carbònic es compensaven amb les ab-
sorcions. Des de llavors, les emissions humanes de CO2 s’han incrementat en un 5% res-
pecte de les emissions de la Biosfera. Aquest 5% addicional és el que no es compensa i fa 
augmentar el contingut atmosfèric que actualment és un 30% superior al que hi havia en 
períodes preindustrials. 
Adoneu-vos de l’evolució de les emissions per part de diferents països: 

 
 

http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/prelim_2009_2010_estimates.html  

http://climatechangesandbox.wordpress.com/ 
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d)  Evolució de la temperatura mitjana anual mundial (punts negres de la gràfica). 

L’eix d’ordenades de l’esquerra mos-
tra desviacions respecte a la tempera-
tura mitjana del període 1961-1990 i 
l’eix d’ordenades de la dreta mostra 
el càlcul de les temperatures anuals. 
Ambdues dades estan expressades en 
ºC.  
Observeu les tendències lineals 
d’increment de la temperatura en els 
últims 25, 50, 100 i 150 anys respec-
te al darrer any de la gràfica. Consta-
tar com l’augment de la temperatura 
és més pronunciat quan s’agafen pe-
ríodes curts més recents. 
 

e)  El resultat de les mesures porta a una paradoxa: la quantitat present a l’atmosfera no con-
corda amb la quantitat emesa calculada a partir del consum d’energies fòssils. Raó: el CO2 

de l’atmosfera forma part d’un cicle del carboni en el que el carboni circula entre quatre re-
servoris, l’atmosfera, els oceans, la biosfera i la litosfera, i experimenta diversos canvis 
químics. L’oceà conté la quantitat més gran de carboni i l’atmosfera la més petita, però en 
contrast, el carboni present a l’atmosfera és el que té un paper més important com a inter-
mediari dels altres tres sistemes. 

 

1.3 És el mateix efecte hivernacle que escalfament global? 
No, l’escalfament global es refereix a l’escalfament de l’atmosfera degut a la major presèn-
cia de gasos causants de l’efecte hivernacle per acció humana. També es coneix com a canvi 

climàtic, ja que aquestes emissions de gasos per acció humana alteren el clima. No es refe-
reix als canvis climàtics que s’han produït al llarg de la història geològica de la Terra. 

 

El forat de la capa d’ozó i el canvi climàtic estan relacionats? 
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De manera directa no hi ha cap relació entre l’efecte físic de la davallada de la concentració 
de l’ozó estratosfèric i l’escalfament de l’atmosfera. 

2. Algunes preguntes relacionades amb el clima del passat: 
2.1 El clima durant l’últim segle.  

Forçaments 

naturals i 

antròpics

Forçaments 

naturals 

(solar+volcànic)

L’escalfament actual no 

s’explica tenint en 

compte només la 

variabilitat natural

Font: Quart Informe IPCC

 
La línia negra està indicant un escalfament de l’ordre d’entre 0,1 i 0,4 (en alguns casos, una 
mica més) d’escalfament durant l’últim segle. 
¿Quins arguments es fan servir per dir que aquest escalfament no és degut a l’evolució 
natural del planeta?  
Els colors vermellosos i blaus indiquen els resultats de models climàtics diferents. Els models 
climàtics són programes informàtics que intenten reproduir el sistema climàtic. En aquest cas, 
de l’evolució climàtica del planeta al llarg de l’últim segle fent servir diversos forçaments 
climàtics (= influència de factors que provoquen canvis en el balanç energètic de radiació que 
afecta al sistema terra-atmosfera). La banda blava representa els resultats dels models climà-
tics que només han tingut en compte forçaments naturals i no reprodueixen l’escalfament que 
tenim en les últimes dècades. En canvi, a la banda vermella s’han fet servir models amb for-
çaments naturals i forçaments antròpics, que sí que reprodueixen aquesta tendència cap a 
l’escalfament de les últimes dècades. 

¿Quins són els anomenats forçaments naturals i forçaments antropogènics que s’han fet 
servir en aquests models?  
- L’activitat solar, indicada per la presència de taques negres. Quan tenim un Sol més actiu, 

que irradia més energia, tenim més taques negres.  
Una taca solar és una regió del Sol amb una temperatura més baixa que la del seu voltant, i 
amb una intensa activitat magnètica. Una taca solar típica consisteix en una regió central 
fosca, anomenada "umbra", rodejada per una "penombra" més clara. Una sola taca pot arri-
bar a mesurar fins a 12.000 quilòmetres, però un grup de taques pot aconseguir 120.000 qui-
lòmetres d'extensió i inclús algunes vegades més. Ambdues, umbra i penombra, pareixen 
fosques per contrast amb la fotosfera, simplement perquè estan més fredes que la temperatu-
ra mitjana de la fotosfera; així la umbra té una temperatura de 4.000º K, mentre que la pe-
nombra aconsegueix els 5600º K, evidentment inferiors als aproximats 6000º K de la fotos-
fera. 
El diagrama mostra l’evolució del nombre de taques solars des del 1600. Es pot veure una 
zona que s’anomena Mínim de Mounder, on hi va haver un baix nombre de taques, i a èpo-
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ques més recents, a les últimes dècades, tenim unes taques més abundants. Això indica que 
ara hi ha un forçament solar actiu que està canviant i que està afectant l’evolució climàtica. 

 
- L’activitat volcànica explosiva, ja comentada abans en els aerosols. 
- Composició química de l’atmosfera, que incideix en la seva capacitat de retenir radiació IR 

(p.62, 3r paràgraf i següents). Els canvis en la concentració de CO2 és el forçament antròpic 
que s’incorpora als models climàtics. Quan s’ajunten aquests tres tipus de forçaments, els 
naturals (activitat solar i vulcanisme) i els antropogènics (CO2), es reprodueix l’evolució de 
les temperatures mitjanes durant les últimes dècades. Aquest escalfament no és homogeni en 
tot el planeta. Hi ha zones del planeta que s’escalfen molt més, particularment a l’hemisferi 
nord; mentre que hi ha algunes zones on fins i tot hi ha un refredament molt marcat. La zona 
de l’Antàrtida és una zona molt complexa, on detectem un escalfament molt més marcat, 
centrat aquí, a la península antàrtica. En canvi, en altres zones de l’Antàrtida s’està enregis-
trant un refredament. 
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Quines són les conseqüències d’aquest escalfament?  
Fusió de glaceres de latituds mitjanes i baixes [Kilimanjaro, Qori Kalis (Perú)]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desintegració de la plataforma de Larsen (les mides del gel que es va col·lapsar eren de 
l’ordre de 3.250 km2, una mida comparable a l’illa de Mallorca): 

Desintegració de la plataforma 
de glaç LARSEN-B
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Fusió de gels a Grenlàndia (els desgels que s’hi produeixen a l’estiu, comencen a assolir cotes 
molt altes. A més, la formació de pous de desgel, coneguda recentment, acaba originant cas-
cades dins i rius d’aigua pel fons de les glaceres. Aquesta aigua del desgel lubrica les bases de 
les glaceres, accelerant el desgel i, per tant, el col·lapse d’aquestes glaceres). 

    
A més, l’augment del nivell del mar estaria causat pel desglaçament del gel continental (An-
tàrtida i Grenlàndia), ja que el desglaçament del gel flotant (ex: Àrtic) no augmentaria el ni-
vell del mar (principi d’Arquímedes).  
També s’han observat fenòmens lligats als ecosistemes com l’allargament del període de crei-
xement d’algunes espècies vegetals, l’avançament de la floració i el retrocés en el temps de la 
caiguda de les fulles, el desplaçament cap al nord d’algunes espècies de papallones i 
l’arribada abans d’hora d’algunes espècies migratòries. 

2.2 Els arxius de gel i el registre de CO2  
Els testimonis de gel a l’Antàrtida és 
la font de registres més antics de CO2, 
ja que tenen la capacitat 
d’emmagatzemar bombolles d’aire. 
Aquestes bombolles d’aire són com 
fòssils de l’atmosfera en el moment 
que es va formar aquell gel. Actual-
ment, la tecnologia analítica permet 
calcular la concentració de CO2 que 
hi ha a aquestes bombolles i, per tant, 
es poden reconstruir aquestes concen-
tracions de CO2 al llarg de la història 
del planeta. 

La imatge següent mostra en vermell 
les mesures de CO2 fetes a l’estació 
de Hawaii, i en blau les mesures fetes 
al gel. Es pot apreciar que l’evolució 
és exponencial, amb valors més o 
menys estables al voltant dels 280 
ppm fins a finals del segle XVIII i 
principis del segle XIX. A finals del 
segle XIX, quan comença la revolució 
industrial, és quan comença aquest 
patró de pujada exponencial. Aquesta 
va ser una de les primeres evidències 
que van demostrar que realment du-
rant l’últim segle i mig, hi havia un 
forçament atmosfèric de radiació més 
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elevat a causa d’un excés de CO2. 

Per què es posa tanta atenció a allò que passa als pols? 
L’atmosfera polar s’escalfa més ràpidament que l’atmosfera d’altres latituds degut, entre al-
tres raons, a què: 
- l’atmosfera polar té un gruix menor que l’equatorial. Per tant, si totes dues reben la mateixa 

energia addicional, s’escalfarà més la polar que l’equatorial. 
- quan la neu i el glaç es fonen, la superfície de l’aigua i del sòl poden absorbir més energia. 

2.3 Els impactes del canvi del clima han afectat alguna comunitat humana?  
Les anàlisis de les restes de civilitzacions antigues que han desaparegut de manera sobtada es 
relacionen sovint amb episodis de canvis ambientals extrems i persistents que han posat en 
crisi assentaments humans. En són exemples: 
- L’imperi maia també va desaparèixer amb un període de temps breu degut, possiblement, 

a un període fred que comportà un desplaçament cap al sud de la zona de convergència 
intertropical i la conseqüent manca de precipitacions que va produir un període àrid en la 
península del Yucatán. Això és important, perquè l’aridesa ha estat reiteradament la causa 
del col·lapse d’algunes cultures del passat. La vulnerabilitat de la societat depèn de la du-
ració de la pertorbació enfront de la duració dels processos d’adaptació de la societat. 

- L’imperi akkadià, assentat entre els rius Tigris i Èufrates des del 6300-6200 aC i que als 
voltants de l’any 4170 va desaparèixer. Aquella gent depenia del sistema de rec que teni-
en. Les restes arqueològiques i els registres estratigràfics complementaris que s’han fet al 
nord de Síria semblen indicar que la crisi es produí per un canvi ràpid a condicions molt 
àrides que no varen poder ser compensades per les estratègies d’emmagatzematge de gra i 
de regulació d’aigua que havien construït.  
Les capçaleres dels rius Tigris i Èufrates s’alimenten de la pluja hivernal procedent de la 
Mediterrània. Els registres moderns indiquen que, si la temperatura a l’Atlàntic Nord és 
anòmalament freda, la disponibilitat d’aigua a Mesopotàmia és del 50% de les condicions 
habituals. Així, doncs, es pensa que la desaparició de l’imperi akkadià es deu a un refre-
dament inusual de l’aigua superficial de l’Atlàntic Nord, encara que no se sap perquè va 
passar. 

2.4 L’evolució del CO2 en el passat recent i més llunyà i la seva relació amb la variació climàti-
ca. 
Fent un canvi d’escales brutal, es poden observar aquests tres registres: 
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a) El registre de CO2 a partir del gel antàrtic de 3.623 m de profunditat (Vostok) per als úl-
tims 400.000 anys(gràfica de color verd). Es veuen els canvis d’èpoques glacials i intergla-
cials deguts a fenòmens naturals (pàg. 63). En períodes glacials sempre hi ha uns valors 
mínims de CO2 de l’ordre de 180/190 parts per milió de volum; mentre que els períodes in-
terglacials són de l’ordre màxim de 280. Per tant, tenia una variabilitat de l’ordre de 90 
unitats entre un interglacial i un glacial. Per tant, aquest registre demostra que a la natura hi 
ha mecanismes que alteren el contingut de CO2 a l’atmosfera a escala de períodes glacials i 
interglacials.  

b) Registre de temperatura a l’Antàrtida (gràfica de color vermell).  Les concentracions de 
l’isòtop O18 en els nuclis de gel són un indicador de la temperatura. La comparació 
d’aquest registre amb l’anterior mostra molt clarament que en períodes càlids tenim valors 
alts de CO2, i en períodes freds tenim valors baixos de diòxid de carboni. 
La diferència de temperatures mitjanes de la Terra entre una època glacial i una altra com 
l'actual és d’uns 5º- 6ºC. Diferències tan petites en la temperatura mitja del planeta són su-
ficients per a passar d'un clima amb grans casquets glacials estesos per tota la Terra a una 
Terra com l'actual. Així s'entén que modificacions relativament petites en l'atmosfera, que 
provoquen canvis de temperatura d’uns 2º- 3ºC podrien originar transformacions impor-
tants i ràpides en el clima i afectar de forma molt important la Terra i el nostre sistema de 
vida. 

c) Registre del nivell del mar (gràfica de color blau): és un indicador del volum del gel que 
tenim als casquets. Els moments glacials eren moments d’alt creixement de glaceres, amb 
un nivell del mar baix, i un període de desgel va acompanyat d’una ràpida pujada del nivell 
del mar.  
Hi ha acord entre la comunitat científica sobre la contribució de l’expansió tèrmica (si la 
temperatura augmenta, el volum de l’oceà també ho fa i, en conseqüència, el nivell del mar 
puja. A més, com influeix això en la quantitat de gel que es fon i va a parar al mar és un 
aspecte important, ja que el flux d’aigua procedent de la fusió dels gels repercutirà en la sa-
linitat del mar i, per tant, en la seva densitat) i el retrocés de les geleres en l’ascensió del 
nivell del mar (contribuirien a un ascens d’uns 50 cm si es fonguessin totalment), mentre 
que no se sap clarament el paper dels casquets polars i altres factors hidrològics. 
Això posaria en perill les grans superfícies costaneres, que podrien desaparèixer inundades 
per les aigües que ascendirien de 0,15 a 2 m, segons diferents estimacions. Cal puntualitzar 
que aquest darrer fet podria canviar la salinitat i densitat de les aigües marines i capgirar el 
funcionament de la cinta transportadora i els corrents marins. 

La raó d’aquests canvis glacials i interglacials estan provocats per canvis en l’òrbita terrestre 
del planeta, i no per canvis en la concentració de diòxid de carboni o de l’extensió del gel. El 
clima no pot canviar tan ràpid. 
Les conseqüències d’allò que passi als pols i com afecta a la resta de la Terra es pot resumir 
en tres processos bàsics: fusió del gel i conseqüent canvi en l’albedo, canvis en els corrents 
oceànics i fusió de la superfície de sòl àrtic amb la formació d’aiguamolls on es descompon-
dria la matèria orgànica amb les consegüents emissions de metà i CO2. 

2.5 Canvis del CO2 durant l’evolució del temps geològic 
Al llarg de la història geològica del planeta, la concentració del diòxid de carboni ha canviat, 
i és molt més abundant. Hi ha hagut moments en el passat, p.ex. en el Cretaci (període de 
l’era Secundària), on hi havia concentracions de l’ordre potser de 3.000 ppmv. Per tant, que 
hi hagi concentracions altes de CO2 al planeta no és un fet anòmal, el que sí que és anòmal és 
la forma en què s’ha produït aquest canvi. La temperatura mitjana de la Terra era uns 5ºC 
més alta que l'actual, hi havia molt poca terra coberta pel gel i, per tant, el nivell del mar era 
uns 100 m superior a l’actual. Durant aquest període es varen formar dipòsits de carbó i pe-
troli en zones que actualment són molt fredes, com el cercle polar àrtic. 
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3. Conclusió: 
Les concentracions de CO2 atmosfèric han oscil·lat per mecanismes naturals, però mai s’han 
produït amb la velocitat i intensitat que els valors extrems més recents. 

 
 

L’energia nuclear seria una bona alternativa, almenys a curt termini, per evitar l’escalfament 
global? Ho és des del punt de vista climàtic, però cal tenir en compte que les centrals tèrmi-
ques només contribueixen en un 10% al total del CO2 atm, per a la qual cosa el seu tanca-
ment a penes alleugeriria el problema. 

 


