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Introdución

O clima…
fai posible a vida na Terra
Efecto
invernadoiro
natural
(até 1880)

En
erx
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r

A vida na Terra non sería
posible sen o efecto
invernadoiro natural.

calor
ón de

i
Radiac

Sen o efecto invernadoiro
natural, na Terra acadaríanse
temperaturas xélidas de –18 °C.

–18 °C

A nosa atmosfera ten un
efecto protector que fai que
na Terra teñamos unha temperatura media de +15 °C.

+15 °C

Os gases naturais de efecto
invernadoiro fan
que a atmosfera
absorba parte da
radiación solar.

No pasado, a
composición dos
gases de efecto
invernadoiro (aprox.
280 ppm de CO2)
estaba equilibrada.

CO2

5%
CH4

S02

29 %

CO2

CO2

66 %
H2O

Dous terzos do efecto
invernadoiro natural están
provocados por vapor de
auga; apenas un terzo, por
CO2, e unha porcentaxe
pequena, por gases traza
como o metano (CH4).

H2O

Fontes: DWD (2018), IPCC (2014), Rahmstorf (2013), Riedel e Janiak (2015)
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… e o ser humano
provoca cambios no clima debido ás
emisións elevadas de CO2 procedentes de
distintas actividades:

Efecto
invernadoiro
antropoxénico
(2018)

O resto chega á
superficie terrestre.

Unha parte da
enerxía solar
volve ao espazo.

Queima de combustibles
fósiles, como carbón, petróleo e gas, para cubrir unha
demanda enerxética crecente

Ao quecer,
a superficie
terrestre
radia calor.

Porén, unha porcentaxe,
en continuo aumento
desde 1880, é absorbida
polos gases de efecto
invernadoiro e fai quecer
a Terra aínda máis.

Fabricación de bens, medios
de transporte, téxtiles e
mobles en procesos de alto
consumo enerxético

Agricultura, fabricación de
pensos, gandaría intensiva
e procesado cárnico

Hoxe, con aprox.
410 ppm de CO2,
a nosa atmosfera
perdeu ese equilibrio.
CH4

CO2

Incendios forestais,
explotación e
xestión forestal

03
N20
Construción de vivendas e
edificios, calefacción e consumo
enerxético do sector privado

Transporte de mercadorías e
persoas por estrada, por aire e
por vías fuviais e marítimas

O clima e o CO2

Como funciona o
cambio climático?
2

1

A atmosfera é un envoltorio
gasoso que arrodea o noso
planeta e que fai posible a
vida sobre a Terra regulando
a temperatura e almacenando osíxeno.

Composición da
atmosfera

O Sol é o provedor enerxético
da Terra e o motor do sistema
climático.
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Circulación de aire e
transporte de calor
polares do l
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%

Osíxeno (O2)

Alisios do
nordés
Alisios do
sueste

Esquema da circulación do aire

Polo Norte

Nitróxeno (N2)

0,
1

O aire cálido
transpórtase cara aos
polos; o aire frío, cara
ao ecuador. Estes
movementos
de aire
tridimensionais
denomínanse
circulación
atmosférica e
determinan de
forma decisiva o
clima das distintas
rexións.

%

1 % de argon

%

ases tra
de g
za

Ozono

CFC
Metano
Dióxido de carbono

A atmosfera está composta por
gases, vapor de auga, pingas
e xeo; a partir de todo isto,
fórmanse as nubes, a chuvia
e a neve. Ademais, contén un
0,1 % de gases traza que, xunto
co vapor de auga, provocan o
efecto invernadoiro natural.
Estes factores fan que a Terra
teña unha temperatura media
de 15 °C; sen este efecto natural, sería de –18 °C.

Helio
Neon
Hidróxeno

Fonte: Buchal e Schönwiese (2011)
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Os océanos e a atmosfera
interactúan.

3
Os océanos, os ríos e os lagos
absorben a enerxía solar e
isto fai que a auga se evapore.
Fórmanse así as nubes e as
precipitacións.

4
As rexións polares, como teñen
unha superficie clara, reficten
case nun 100 % a radiación
térmica que reciben. Cando o
xeo destas rexións se funde,
convértese nunha masa de
auga de cor máis escura que
absorbe con maior intensidade
a radiación térmica facendo
que o clima queza aínda máis.

6
A biosfera, é dicir, o conxunto
de todos os organismos vivos,
almacena e produce substancias que troca coa contorna
inorgánica, como osíxeno,
auga e dióxido de carbono. As
plantas, os animais e os seres
humanos forman parte da
biosfera e, en diferentes proporcións, alteran o clima.

As correntes mariñas abranguen toda a Terra: transportan
auga cálida ou fría e, deste
xeito, infúen no clima de
forma notable. Ademais, bombean a auga superficial cálida
lentamente cara ao fondo e a
auga fría de novo cara arriba.

5
As masas de terra absorben a
radiación térmica do Sol igual
que fan os océanos. Están en
intercambio coa atmosfera,
e os bosques e os solos máis
escuros quecen máis ca os
solos claros. A escala rexional, isto pode favorecer a
formación de zonas de altas e
baixas presións.

Propostas de solución

O mapamundi da 			
transición ecolóxica

Islandia: país impulsado
polo ecoturismo e un
100 % de enerxía verde
de orixe hidrotérmica
e xeotérmica

San Francisco (EUA):

Marrocos acadará antes do ano

cidade núm. 1 en

2030 o obxectivo de 1,5 °C do Acordo

reciclaxe no mundo;

de París sobre o clima. Segundo o

recicla o 80 % do lixo.

Climate Action Tracker (CAT),
unicamente 2 Estados dos 32
avaliados acadarán o obxectivo.
Costa Rica xa emprega

O segundo é Gambia.

enerxía procedente nun 99 %
de fontes renovables.

Empresa verde: a marca
de roupa Patagonia utiliza
principalmente enerxía

ecosia

renovable, recicla

Perú: nunha zona de
bosque dos Andes esencial
para o clima e a submi-

materiais e doa o 1 % da
facturación a movementos

Motor de busca verde:

polo clima de todo o

en www.ecosia.org, por

mundo (até a data,

cada busca que se faga

70 millóns de dólares esta-

en Internet plántase

dounidenses). Ademais,

1 árbore. Xa se levan

compra terras en América

plantados 50 millóns

do Sur para transformalas

de árbores en todo o

en parques nacionais.

mundo.

nistración de auga ao
Amazonas plantáronse con
éxito 3 millóns de árbores
de especies autóctonas.
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Noruega: desde 2019, está prohibido
circular en coche por boa parte do
centro urbano de Oslo. Por esta e
outras medidas, foi distinguida en
2019 como Capital Verde Europea.

Totnes (Reino Unido)
é a primeira vila do

A China posúe a maior

mundo en proceso de

capacidade do mundo en

transición cara a un

parques solares e centrais

concepto urbano e

hidrotérmicas, así como

económico ecolóxico.

o meirande proxecto de
Copenhague (Dinamarca):

reforestación: 28 millóns

o 41 % da súa poboación

de hectáreas.

utiliza a bicicleta para ir
ao traballo.
Países Baixos: líder mundial en
infraestruturas para a bicicleta.
En Houten, unha vila de
35 000 habitantes, están prohibidos
os coches, unha restrición que se
repite en moitos centros urbanos.

O Sahel e o Sáhara:
desde 2007, plántase a
denominada Gran Muralla

A India é precursora

Verde, un cinto de bosque

a escala mundial en

de 8000 km de lonxitude

enerxías renovables.

e 15 km de ancho.
Gambia é un dos poucos países
en desenvolvemento que
aplican obxectivos climáticos

Australia: a propia poboación

moi estritos. Segundo o Climate

é a impulsora do cambio, xa

Action Tracker, cumprirá todas

que o 20 % dos fogares ten

as imposicións fixadas polo

instalados paneis fotovoltaicos

Acordo de París sobre o clima

nas súas cubertas. Esta cifra

grazas á reforestación e a

contrasta brutalmente coa

enerxía solar.

porcentaxe do uso da enerxía
solar no sector público:
apenas chega ao 0,1 %.

Fontes: CAT (2018), CEC (2018), Jensen (2017), GGW (2018), Hopkins e Thomas (2016), Orkustofnun (2018), OK (2019), PA (2018), PNUD (2019), SFE (2018)

Propostas de solución
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Mudanzas persoais

Enerxía e gas de

1

combustibles fósiles,
sistemas de calefacción
antigos, vivenda de
2 persoas de 100 m2

Un SUV diésel grande para

2

calquera distancia e
aprox. 10 000 km ao ano

3

3,0

Dúas viaxes en avión
ao ano: un voo de curta
distancia e un transcon-

4,5

tinental

4

2,0
www

4,5

Alimentos: a miúdo de
ultramar, fóra de tempada;
presenza de moita carne
na alimentación

Outro consumo: media
elevada, incluídos os
pedidos en liña
Fonte: UBA (2019)
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Enerxía e gas de fontes renovables,
ben cambiando a provedores de enerxía
procedente de fontes renovables, ben
instalando paneis solares. Sistema de
calefacción moderno e eficiente nunha
pouca superficie infrautilizada.

0,5-1

s
da

anuai

s

0,2

de CO2

tonela

vivenda de baixa demanda enerxética e

Un vehículo pequeno
a gas ou eléctrico
(7000 km ao ano) e
traxectos curtos en
bicicleta

0,2
Viaxes de vacacións en
tren (4000 km ao ano) ou
en autobús (2000 km)

1,0

1,1

Outro consumo:
produtos duradeiros e de
baixo consumo; compra

Alimentos da rexión e

frecuente de artigos de

de tempada, ás veces

segunda man e en tendas

ecolóxicos; alimenta-

próximas no canto de

ción vexetariana

tendas virtuais
Calcula a túa pegada de carbono e establece os teus obxectivos:
https://www.carbonfootprint.com ou https://emapic.es/custom/residuos-udc

Propostas de solución

A protección climática
comeza na casa
A política internacional é
un aparato lento, polo que
depende de cada unha
e cada un de nós.
Convértete en salvagarda
activa do clima!
Velaquí un par de exemplos
cos que podes reducir a túa
pegada de carbono ou
contribuír de forma activa
por outros medios
a protexer o clima.

Enerxía térmica solar
para auga quente e
calefacción

Paneis solares
para electricidade

Lámpadas
LED

39 g → 7 g
(á hora)

Ducharse 3 minutos e non 9, e
usar un cabezal de aforro de auga

9 kg → 1,5 kg
(en cada ducha)

Cultivar froitas e
verduras (en xardín,

Utilizar aparellos

invernadoiro, balcón)

eficientes

200 g → 50 g
(por hora de televisión)

!!
Participar en manifestacións
polo clima
Fontes: UBA (2019), StromAuskunft
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Media alemá das emisións de CO2 → Emisións despois da adaptación

Cambiar a un provedor de
electricidade de fontes
0,76 t → 0,05 t
renovables
1,64 t → 0,13 t

Lavar a roupa a 30°
e non a 90°

(ao ano)

Quentar e ventilar
de forma eficiente

Impermeabilizar a
fachada e a cuberta,

1060 g → 260 g

e instalar ventás de

(en cada lavado)

illamento térmico

Utilizar papel reciclado e aproveitar as
dúas caras

7,8 kg → 2,4 kg
(ao ano)
Pór a neveira e o
conxelador no nivel

Reducir o consumo
de carne e peixe

Secar a roupa ao
aire libre e non
na secadora

3700 g → 0 g
(en cada secado)

1,74 t → 1,37 t
(ao ano)

menos frío

Beber auga
da billa

Evitar usar carbón

Plantar árbores

para asar á grella

(no xardín ou preto
das calzadas)

