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CÁLCULO DA PEGADA DE CARBONO
AVALIACIÓN COMPARATIVA

BARCO CON
CASCO DE MADEIRA

16.563 
kg CO2 eq

de
Análise comparativa da pegada de carbono do 
casco dun barco de madeira e dun barco de 
poliéster, durante todo o seu ciclo de vida.

Unidade empregrada para 
a comparativa: casco dunha 
embarcación tipo barco 
acuicultura durante 20 anos 
de vida.

Unidade de medida: kilogra-
mos de dióxido de carbono 
equivalente (kg CO2 eq).

FASES DO 
CICLO DE VIDA

FABRICACIÓN 
(dende a obtención das 

materias primas ata a en-
samblaxe no asteleiro)

OS BARCOS E A MADEIRA, 
UNHA RELACIÓN CON SÉCULOS 
DE HISTORIA
Ata mediados do século XIX a madeira foi o único 
material empregado na construción de cascos e 
estructura dos barcos, moi valorada pola súa resis-
tencia, bo momento de inercia e comportamento. 

A construción de barcos de madeira é un 
traballo artesanal de alto valor social, ao 
tratarse dunha parte esencial do patrimonio 
marítimo e cultural.

madeira
BARCO CON

CASCO DE POLIESTER

109.684 
kg CO2 eq

1.897 
kg CO2 eq

USO E 
MANTEMENTO 634 

kg CO2 eq

134 
kg CO2 eq

TRANSPORTE 
ATA O DESGUACE 336 

kg CO2 eq

1.021 
kg CO2 eq

FIN DE VIDA 
DO CASCO 1.441

kg CO2 eq

19.615 
kg CO2 eq

112.095 
kg CO2 eqTOTAL

Inclúe:
• Selvicultura e corte da 

madeira
• Transporte de madeira 

ata o asteleiro
• Obtención doutras ma-

terias primas (barnices, 
pintura, tornillería...)

Vertedoiro
40%

Xestión do ciclo de vida:

Leña para 
caldeiras/cociñas

60%

Vertedoiro
100%

Xestión do ciclo de vida:

O 90% da súa pegada 
de carbono débese 
á obtención de ma-

terias primas: resina 
de poliéster, fibra de 

vidro e poliuretano

Consumo de 
recursos fósiles 
non renovables 

A pegada de carbono de todo o ciclo de vida do casco de madeira é 
aproximadamente un 80% menor que a pegada de carbono do casco de poliéster

-80%

RECOMENDACIÓNS PARA REDUCIR 
O IMPACTO AMBIENTAL DURANTE 
O CICLO DE VIDA DOS BARCOS

Elección óptima de materiais:
• Emprego de madeira fronte a outros 

materiais de orixe non renovable
• Emprego de madeira certificada 
• Uso de pinturas e barnices ecolóxicos

Aforro enerxético
• Uso de equipos e materiais eficientes
• Mínimo consumo de material e enerxético 

(uso de materiais reciclados e reciclables)

Xestión óptima dos recursos
• Reutilización e reciclado dos residuos

Infografía realizada por Fearmaga a partir do informe ‘Análisis del ciclo de vida comparativo del casco de barcos’ impulsada polo 
Proxecto Dorna, CIS Madera e Xunta de Galicia. Iniciativa cofinanciada pola Axencia Galega da Industria Forestal.


