
9 RECURSOS ENERGÈTICS I MINERALS

1. L’ENERGIA, FORMES I FONTS D’ENERGIA :

L’energia és la capacitat de produir treball. La seua unitat en el sistema internacional és  el joule (J). En 
intercanvis d’energia tèrmica sol emprar-se la caloria (1  J= 0,24 cal). En el cas  de l’energia elèctrica s’empra el 
kw·h. 

Cal distingir entre formes d’energia i fonts d’energia:

➡FORMES D’ENERGIA: Diferents maneres en què es pot manifestar l’energia:
‣ Energia mecànica: Epotencial + Ecinètica . Associada al moviment
‣ Energia química: Continguda als enllaços de les molècules
‣ Energia calorífica: Associada a l’agitació tèrmica dels àtoms i les molècules
‣ Energia nuclear: Continguda a l’interior dels nuclis dels àtoms
‣ Energia electromagnètica: En aquest grup trobem l’energia elèctrica (relacionada amb el moviment dels 

electrons) i les radiacions electromagnètiques (llum, UV, IR,etc)

➡FONTS D’ENERGIA: Són els  recursos naturals  dels  quals  podem obtenir energia per a la seua explotació. 
Poden classificar-se atenent a diversos criteris en no renovables/  renovables   o  convencionals / alternatives.
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FONTS D’ENERGIA  NO RENOVABLES
(L’any 2011 van representar el 90% del total d’energia consumida a 

Espanya)

FONTS D’ENERGIA  RENOVABLES
(L’any 2011 van representar el 10% del total d’energia consumida a 

Espanya)

• AVANTATGES:
- Elevat rendiment energètic (La central tèrmica de 

Castelló de la Plana té una potència de 1650 Mw, 
mentre que la hidràulica de Cortes II sols té 282 
Mw)

• DESAVANTATGES:
- Els seus recursos són limitats (la seua formació 

depèn de processos geològics que van ocórrer fa 
milions d’anys)

- Són les més contaminants  ja que alliberen 
productes que abans es trobaven retinguts al terra 
(emissions de CO2  ,procedents de la crema de 
combustibles fòssils i radioactivitat, procedent de 
les reaccions nuclears)

- Dependència energètica de l’exterior, ja que  
Espanya no disposa de recursos combustibles 

• FONTS NO RENOVABLES:
- Combustibles fòssils: Carbó, petroli i gas natural
- Combustibles nuclears: urani i plutoni

• AVANTATGES:
- Totes elles procedeixen en certa forma del Sol: 

cicle de l’aigua (E. Hidràulica), radiació solar (E. 
Solar tèrmica i fotovoltaica), vent  (E. Eòlica) i 
fotosíntesi (E. Biomassa)

- Com que procedeixen del Sol són fonts d’energia 
inesgotables.

- Són menys contaminants que les energies no 
renovables 

- Són fonts autòctones, de forma que es disminueix 
la dependència energètica

• DESAVANTATGES:
- Discontinuïtat en la producció (el vent,  l’energia 

lluminosa o l’aigua dels pantans depèn de la 
meteorologia)

- Rendiments baixos
- Encara hi ha problemes tècnics per a la seua 

explotació
• FONTS RENOVABLES:

- Energia hidràulica
- Energia solar: tèrmica i fotovoltaica
- Energia biomassa
- Energia eòlica
- Energia mareomotriu
- Energia geotèrmica

FONTS D’ENERGIA  CONVENCIONALS FONTS D’ENERGIA ALTERNATIVES

Són les fonts d’energia que s’han utilitzat 
tradicionalment . Formen aquest grup les fonts no 
renovables + hidràulica.

Són fonts d’energia que s’han desenvolupat  
recentment, moltes de les quals encara presenten 
algunes dificultats tecnològiques o econòmiques per a 
la seua explotació. Ací trobaríem l’energia solar, eòlica 
(encara que cada vegada s’està utilitzant més), 
biomassa, mareomotriu, energia de les onades o la 
pila d’hidrogen.



➡SISTEMES ENERGÈTICS: Són tots  els processos pels  quals  passa l’energia des  de la seua font originària fins 
el seu ús  final. En cada pas es produeix una pèrdua d’energia ja que cap procés  de transformació té un 
rendiment del 100%:

Rendiment d’una transformació energètica: 

El cost  de l’energia és el preu que paguem per utilitzar gasolina, electricitat, etc. Dins d’aquest cost cal tenir 
en compte els costos ocults, com per exemple l’impacte ambiental derivat de la producció i transport de 
l’energia. (Normalment es paguen mitjançant impostos)

2. COMBUSTIBLES FÒSSILS. CARBÓ, PETROLI I GAS NATURAL:

En l’actualitat aproximadament el 80% de l’energia consumida prové dels  combustibles fòssils  (transport, 
calefacció i generació d’electricitat). Com que es  tracta de recursos  no renovables, amb la taxa actual 
d’explotació no tardaran en esgotar-se.  A  més  la seua combustió genera grans quantitats  de CO2 i altres òxids 
com SO2 i NOx, que són abocats  a l’atmosfera contribuint a la seua contaminació.  Quan parlem de matèries 
primeres minerals o combustibles cal distingir:

Com que Espanya no disposa de reserves  econòmicament viables d’aquestos  combustibles, patim  d’una forta 
dependència energètica de l’exterior.

CARBÓ:

És  un combustible d’alt poder calorífic, format principalment per carboni, C, encara que també conté altres 
elements  com el sofre, que forma SO2 al cremar-se. (Contaminant  que pot donar lloc a la pluja àcida o a 
l’smog sulfurós). A  més  el carbó no sol realitzar una combustió completa i per tant també emet sutja (partícules 
molt fines carbonitzades). És per això el més contaminat dels tres combustibles fòssils:     

Nivell de contaminació:  Carbó > Petroli > Gas natural

➡Formació del carbó: El carbó es  va formar per l’acumulació de restes  vegetals  en el fons  de pantans o 
deltes, que , en absència d’oxigen, van patir un procés  de fermentació, portat a terme per bacteris 
anaerobis. Per que aquest procés  siga possible cal un ràpid soterrament (d’origen tectònic) que evite la 
putrefacció de les  restes  vegetals. El temps, la pressió i la temperatura fan que la massa soterrada siga 
cada cop  més rica en carboni i s’obtinga un producte més dur i amb major poder calorífic.

➡Tipus de carbó: Segons l’antiguitat i riquesa en carboni tenim:   Antracita> Hulla > Lignit > Torba
➡Extracció del carbó: Es  realitza en 

mines a cel obert (quan el jaciment és 
poc profund) o en mines subterrànies

➡Usos del carbó: Generació de calor 
(Estufes per a calefacció i cuines) , 
generació d’electricitat en centrals 
t e r m o e l è c t r i q u e s  , i n d ú s t r i a 
siderúrgica, obtenció de productes 
químics (plàstics).

➡Repercussions ambientals de 
l’explotació del carbó:
- Impacte ambiental i paisatgístic de les mines
- Emissió de partícules a l’atmosfera en la fase d’extracció
- Riscos derivats del treball miner (col·lapse de galeries, malalties com la silicosi)
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Recurs: Estimació teòrica de la quantitat total que hi ha a l’escorça terrestre d’un 
determinat mineral o combustible
Reserva: Quantitat d’un recurs que resulta rendible la seua explotació

Reserva < Recurs

PLANTA 
PETROLÍFERA

REFINERIA CENTRAL 
TÈRMICA

LÍNIES DE 
TRANSPORT

Petroli: energia 
química

Fuel-oil: energia 
química

Combustió- Vapor- 
Alternador: energia elèctrica

Energia elèctrica Energia lluminosa

USUARI FINAL

R= ·100 Energia obtinguda
Energia inicial



- Lixiviats a les explotacions mineres
- Emissions  de sutges, CO2 i SO2 a les  xemeneies  dels  forns  de combustió, amb conseqüències  ambientals 

com: smog sulfurós, increment d’efecte hivernacle, pluja àcida, etc.
- Increment de la temperatura de l’aigua de rius i pantans a les centrals tèrmiques de carbó

PETROLI:

És  un combustible  líquid , de color obscur, amb un poder calorífic  superior al carboni. Avui és  un recurs 
indispensable i el seu preu condiciona l’economia del món, així com conflictes armats,  en països  que disposen 
de reserves petrolíferes. 

➡Formació del petroli: El petroli es va originar per la mort massiva de plàncton marí, el qual va sedimentar 
juntament amb les  arenes   i fangs   del fons (formant els fangs sapropèlics). Les  condicions  anaeròbies i 
d’elevada pressió i temperatura produïdes pel soterrament, van fer que la matèria orgànica fermentara, 
donant lloc al petroli i els  fangs  i arenes  esdevingueren  roques  sedimentàries  (margues  i gres). Aquestes 
constitueixen la roca mare, que queda impregnada pel petroli. A  causa de la seua baixa densitat, el petroli 
tendeix a ascendir cap a la superfície, però si es  topa amb una massa rocosa impermeable, forma  una 
bossa amb metà per sobre i agua salada per sota.

➡Extracció del petroli: El petroli s’extreu en forma de cru (barreja de diferents hidrocarburs, sòlids, líquids  i 
gasosos) dels  pous petrolífers  o plataformes  petrolíferes  a la mar. En l’actualitat s’aplica la tècnica 
anomenada fracking per a poder explotar reserves petrolíferes  que abans  no eren viables.  A  les  refineries, 
el cru passa per un procés de destil·lació fraccionada on se separen els  seus  components segons  el pes 
molecular: metà< età< butà< querosé  < gasoil< olis < quitrà 

➡Transport del petroli: Es  pot realitzar mitjançant conduccions  anomenades  oleoductes  o per mar amb 
vaixells petroliers

➡Usos del petroli: 
- Transport: Avions (querosé), automòbils (gasolina i gasoil)
- Calefacció i cuina: butà
- Generació d’electricitat a centrals tèrmiques (fuel- oil)
- Industria petroquímica: medicines, plàstics, fertilitzants, etc.

➡Repercussions de l’explotació del petroli:
- Impacte ambiental i paisatgístic de les explotacions petrolíferes
- Risc de marees negres provocades per accidents dels vaixells petroliers
- Contaminació atmosfèrica: CO2, SO2 i NOx (els  òxids  de nitrogen es  formen per reacció del N2 atmosfèric  

quan hi ha una combustió a elevades temperatures, per exemple, als tubs d'escapament dels automòbils). 

GAS NATURAL:

Es  tracta d'un combustible format per una barreja d'hidrocarburs lleugers, principalment metà. El seu poder 
calorífic  és superior al del carbó i petroli i  és  molt menys contaminat que aquestos. (Es  tracta d'un producte 
molt pur, que no porta sofre o altres elements  que puguen formar òxids  contaminants, a més crema deixant 
pocs residus, tan sols el CO2).

➡Formació del gas natural: La seua procedència és  semblant a la del petroli i pot aparèixer associat a un 
jaciment petrolífer o en bosses aïllades.

➡Extracció: L'explotació dels  jaciments  de gas natural és  molt econòmica ja que sols cal perforar el terreny i 
el gas surt per diferència de pressió.

➡Transport del gas natural: Pot realitzar-se per conduccions  anomenades  gasoductes o liquat a 
temperatures molt baixes en vaixells metaners.

➡Usos del gas natural:
- Calefacció i cuina a les llars
- Forns industrials
- Centrals tèrmiques de cicle combinat. Són  menys  contaminats  que les  de carbó o fuel (redueixen el 50% 

les  emissions de CO2, el 100%  les emissions  de SO2 i el 80% les  de NOx) , a més, el seu rendiment és 
major. 

➡Repercussions de l'explotació del gas natural: Encara que és  convenient la substitució del carbó i 
petroli pel gas  natural, aquest és  també un combustible fòssil, per tant és  un recurs  no renovable, que 
provoca dependència energètica i que contribueix a incrementar el CO2 atmosfèric  i, per tant, l'efecte 
hivernacle. 

FUNCIONAMENT DE LES CENTRALS TÈRMIQUES: 

Les centrals  tèrmiques  convencionals  produeixen electricitat a partir de la crema de combustibles  fòssils.  La 
calor generada escalfa l’aigua d’una caldera i es forma vapor. El vapor a pressió és conduït fins una turbina on 
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s’expandeix i fa que aquesta gire. El 
moviment de gir és aprofitat per un 
generador o alternador per produir 
electricitat. El vapor d’aigua es 
refreda en un condensador i per 
poder bombejar-lo de nou fins  la 
caldera.

Les Centrals de cicle combinat 
són un tipus  de centrals tèrmiques 
que utilitzen  gas natural com a 
combustible. La combustió del gas  natural produeix un gran volum de gasos  a alta temperatura, els quals 
podem moure una turbina: turbina de gas, generant electricitat.  En una segona fase, els gasos  calents 
s'utilitzen per a calfar aigua i generar vapor, el qual mou una segona turbina: turbina de vapor. D'aquesta 
forma, amb un mateix volum de combustible, generem més electricitat, incrementat-ne el seu rendiment. 

3. COMBUSTIBLES NUCLEARS:

Els  principals combustibles nuclears són l'urani i el plutoni. Es  tracta de minerals  amb radioactivitat 
natural,  que cal processar prèviament  (l'urani s'ha d'enriquir en el seu isòtop fissionable U-235  i afegir-li 
Pu-239) per  poder fabricar les barres de combustible que s'utilitzen a les centrals nuclears. 

➡Funcionament  de les centrals tèrmiques- nuclears: Dins del 
reactor de les  centrals nuclears   es  realitza una reacció nuclear 
controlada, anomenada reacció de fissió. Aquesta consisteix en 
bombardejar amb un neutró un àtom d'urani, de forma que aquest 
es divideix en dos àtoms més menuts i s'allibera energia i neutrons 
que podran continuar fissionant nous àtoms  d'urani, en una reacció 
en cadena. L'energia calorífica produïda en la reacció, s'empra per a 
generar vapor d'aigua i moure una turbina acoblada a un generador 
elèctric. Actualment a Espanya hi ha 8  centrals nuclears en actiu, a la 
Comunitat Valenciana tenim la de Cofrentes  amb una potència de 
1092 MW. 

➡Repercussions de l'explotació de l'energia nuclear: A  partir de l'any 1950 es  va produir un fort 
desenvolupament de l'energia nuclear, doncs  es  pensava que la producció es  faria a un cost molt baix. 
Actualment s'ha comprovat que això no és  tan cert (les  mesures  de seguretat fan que aquestes centrals 
patisquen llargues  aturades  per a fer revisions  i comprovar el funcionament dels  sistemes de seguretat), a 
més dels problemes derivats del gran perill que suposa la radioactivitat:
- Possibilitats  d'accidents  nuclears de conseqüències  desastroses  i permanents en el temps. Chernòbyl 

(1986) i Fukushima (2011).
- Elevats costos de la construcció de  les instal·lacions així com del seu desmantellament
- Greu problema dels  residus  radioactius  generats. Les  barres  de combustible, una vegada gastades  a la 

central, encara conserven radioactivitat. Aquestes s'emmagatzemen a les piscines de combustible dins  del 
propi edifici del reactor. Quan se supera la capacitat d'emmagatzemament cal traslladar el material  a 
cementeris  nuclears. A  més, totes  les  ferramentes, guants, robes del personal, etc. són també material 
radioactiu que cal tractar de forma especial. 

4. ENERGIES RENOVABLES:

ENERGIA HIDRÀULICA:

És  una font d’energia convencional dins del grup de les  renovables. Actualment hi ha la tendència de construir 
mini-centrals hidràuliques, que no requereixen la construcció de pantans  de grans dimensions  i tenen un 
impacte ambiental menor. Les transformacions energètiques que s’hi produeixen són: 

➡Repercussions de l’explotació de l’energia hidràulica: 
- Impacte paisatgístic derivat de la construcció de la presa
- Impacte sobre la fauna i flora de ribera
- Modificació del perfil d’equilibri del riu: aigües  amunt s’incrementa la sedimentació, aigües  avall 

s’incrementa l’erosió
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Reacció nuclear de fissió

AIGUA EMBASSADA 
EN UN PANTÀ

TURBINES GENERADOR

Energia potencial Energia cinètica Energia elèctrica

Esquema general dʼuna central tèrmica



- Disminució de l’aport de sediments  a les 
costes, incidint en l’erosió de platges i deltes

- Eutrofització de les aigües de l’embassament
- Desplaçament d’habitants  de les  terres que 

van a ser inundades. (Ex: Presa de les  Tres 
Gorges, a Xina, amb més d’un milió de 
persones desplaçades)

- Risc de pantanades. (Ex: Pantanada de Tous, 
1982)

ENERGIA SOLAR:

La radiació solar pot aprofitar-se energèticament de diferents formes:

➡ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA: Consisteix en dissenyar les  vivendes tenint en compte les  condicions 
climàtiques de la zona i  aprofitant al màxim els  recursos disponibles: radiació 
solar, vents, vegetació, etc.  L’arquitectura bioclimàtica té com a objectiu 
l’estalvi energètic, disminuint la generació de residus  i millorant , per tant, la 
seua sostenibilitat:
- Orientació de les finestres per a aprofitar el màxim d’hores de Sol
- Selecció dels  colors  dels  materials: colors  clars  en zones  càlides  i obscurs  en 

zones fredes
- Millora de l’aïllament tèrmic: grossor de les parets, finestres de doble vidre
- Instal·lació de sistemes  d’energies renovables:  panells  solars fotovoltaics per 

a la generació d’electricitat , col·lectors  solars  plans  per a l’aigua calenta 
sanitària o sistemes d’aprofitament de l’energia geotèrmica per a calefacció. 

➡CENTRALS TÈRMIQUES SOLARS: Aprofiten l’energia tèrmica de la radiació solar per a evaporar aigua i, 
mitjançant turbines acoblades  a un generador, produir electricitat. Existeixen diferents  sistemes per a 
concentrar la calor del Sol:
- Central de col·lectors: Està formada per una sèrie d’espills  amb forma de cilindre parabòlic  que 

concentren l’energia solar en un tub que transporta un fluid que va escalfant-se.
- Central de torre: Formada per un conjunt d’espills  plans   (heliòstats) orientats  de forma que concentren 

tota la radiació en un punt situat sobre una torre on s’aconsegueixen temperatures molt elevades >500 
ºC. 

➡ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: Basada en la transformació directa de la radiació 
solar en energia elèctrica, mitjançant cèl·lules  fotovoltaiques. Aquestes  estan 
fabricades  amb un material semiconductor(silici) capaç  de generar un voltatge d‘1,5  V 
quan absorbeix fotons  de llum. Les cèl·lules fotovoltaiques s’agrupen en panells per 
augmentar la potència generada.

➡AVANTATGES- DESAVANTATGES DE L’ENERGIA SOLAR: 
- Avantatges: Disminució de la contaminació derivada de la generació d’energia a 

partir de fonts no renovables  com els combustibles  fòssils  i nuclears. Espanya té una 
mitjana de radiació solar incident molt elevada (1500  W/m2). L’aprofitament de 
l’energia solar reduiria el problema de la dependència energètica (compra de 
combustibles a l’exterior)
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Modificació del perfil dʼequilbri del riu provocada per lʼembassament

Col·lectors solars parabòlicsCentral solar de torre 

Panell fotovoltaic

Col·lector solar pla



- Desavantatges: Discontinuïtat en la producció, que depèn de la meteorologia. a més durant la nit no hi ha 
producció i la capacitat d’emmagatzemament d’electricitat a les  bateries  és  limitada. Baix rendiment dels 
sistemes. Impacte visual derivat de la necessitat d’ocupar grans espais  de terreny per a generar 
electrictat. 

ENERGIA BIOMASSA:

És  l’energia continguda en tot tipus  de matèria orgànica: restes  de poda, residus  d’indústries  agroalimentàries 
(corfes  d’ametles, pinyols d’olives), residus ramaders, fangs de depuradores  o cultius bioenergètics  (soja, canya 
de sucre). La biomassa pot utilitzar-se com a combustible en centrals tèrmiques  de biomassa (amb un 
funcionament similar al de les centrals  tèrmiques  ), combustible per a calefacció i  cuina  o en sistemes  de 
transport preparats  (cotxes o autobusos equipats  amb motors  que funcionen amb biodièsel o bioalcohol). 
Generalment cal fer prèviament algunes  transformacions  sobre la biomassa per a incrementar el seu potencial 
calorífic:

➡AVANTATGES- DESAVANTATGES DE L’ENERGIA DE LA BIOMASSA: 
- Avantatges: És  molt poc  contaminant, ja que el CO2 que s’emet a 

l’atmosfera durant la combustió, prèviament ha estat fixat per les 
plantes mitjançant la fotosíntesi. (Forma part d’un cicle tancat)

- Desavantatges: Baix rendiment del sistema degut al poc  poder 
calorífic  de la biomassa respecte dels  combustibles tradicionals. 
Encariment del preu de cereals bàsics en l’alimentació de països 
del tercer món, degut a la seua destinació a l’obtenció de 
biocombustibles  per al primer món. Pèrdua de superfície forestal 
per la seua destinació a cultius bioenergètics. La solució a 
aquestos  problemes  sembla que està en el desenvolupament de 
cultius d’algues. 

ENERGIA EÒLICA:

Consisteix en l’aprofitament de l’energia mecànica del vent per a moure les aspes d’un aerogenerador que 
produeix electricitat. Per augmentar la capacitat de producció 
s’instal·len grups  d’aerogeneradors, formant un parc  eòlic. Aquestos 
se se situen en llocs  amb vents  continus com muntanyes o zones 
costaneres. Espanya és  una potència eòlica a nivell mundial. Per 
davant de nosaltres sols estan Xina, els EEUU i Alemanya. 

➡AVANTATGES- DESAVANTATGES DE L’ENERGIA EÒLICA: Són 
semblants als ja indicats per a l’energia solar:
- Avantatges: Disminució de la contaminació i  reducció del 

problema de la dependència energètica
- Desavantatges: Discontinuïtat en la producció, impacte 

paisatgístic, mort d’aus  i  sorolls. També cal tenir en compte la 
necessitat de construir pistes  forestals  per poder accedir a les 
zones de muntanya on s’instal·len els  parcs eòlics, amb el 
conseqüent impacte sobre la biodiversitat. 
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Briquetes de biocombustible vegetal

BIOMASSA VEGETAL TRITURACIÓ COMPACTACIÓ

(restes de poda, corfes 
dʼametla, pinyols dʼolives)

Combustible per a calefacció, cuina 
o centrals de biomassa

BRIQUETES

RESIDUS RAMADERS
LLOTS DEPURADORES
RESTES DʼALIMENTS 

FERMENTACIÓ 
ANAERÒBIA 

BIOGÀS 
(CH4, CO2)

Combustible per a centrals 
de biomassa

CULTIUS BIOENERGÈTICS 

Combustibles per a transport

FERMENTACIÓ 
ALCOHÒLICA 

BIOETANOL 

ESTERIFICACIÓ 
DELS OLIS

BIODIÈSEL

Canya de sucre, dacsa, 
remolaxa

Soja, 
restes dʼolis usats

Estructura dʼun aerogenerador



ENERGIA MAREOMOTRIU:

Les marees són variacions  del nivell  de l’aigua del mar provocades  per la 
interacció gravitatòria Terra-  Lluna- Sol. Aquestes variacions poden 
aprofitar-se , mitjançant una presa, per a embassar aigua i generar 
electricitat d’una forma semblant a una central hidràulica. La central 
mareomotriu més gran d’Europa es troba a La Rance (França) amb una 
potència de 240  MW. A  Espanya tenim una central a la població de Mutriku, 
Guipúscoa. 

ENERGIA GEOTÈRMICA:

Consisteix en l’aprofitament de l’energia tèrmica continguda a la Terra. 
Aquesta energia prové de la calor residual que encara es manté des de la 
formació del planeta i de la desintegració dels  elements radioactius 
continguts en les  roques. El gradient geotèrmic és, aproximadament  d’1  ºC 
cada 33 m de profunditat (sols  es  manté durant els  primers  quilòmetres). 
Fins ara, la utilització d'aquesta energia en el món ha estat limitada a àrees 
on les  condicions geològiques  eren molt favorables  (zones amb activitat 
volcànica, com Islàndia). Però els  avanços tecnològics actuals permeten 
aprofitar recursos geotèrmics de temperatures notablement inferiors. 

El tipus d’aprofitament dels  recursos geotèrmics depèn de la seua 
temperatura:

➡Recursos geotèrmics d'alta temperatura (superiors als 
100-150ºC): Es localitzen en zones d'escàs  espessor de la litosfera o 
vulcanisme actiu. S'aprofiten principalment per a la producció 
d'electricitat. Quan la temperatura del jaciment no és suficient per  
produir energia elèctrica, les seves principals  aplicacions són en sistemes  de calefacció urbans  i en 
processos industrials.

➡Recursos geotèrmics de temperatura mitjana (temperatures per sota dels 100ºC):  Pot fer-se un 
aprofitament directe per a la climatització de llars i obtenció d'aigua calenta .

➡Recursos geotèrmics de molt baixa temperatura (inferior als 30ºC): Se solen utilitzar com a 
bescanviadors de calor per a  mantenir una temperatura estable tant en hivern com en estiu i així 
climatitzar  llars  o hivernacles. Aquests jaciments  poden trobar-se en qualsevol lloc, ja que el gradient 
geotèrmic solament condiciona l'eficiència del sistema.

PILA DE COMBUSTIBLE (PILA D’HIDROGEN):

Es  tracta d’una pila especial que s’alimenta amb H2 i O2. L’hidrogen s’injecta en l'ànode on es descompon  en 
dos  protons  i dos electrons. Els  electrons  passen per un circuit extern produint electricitat. En el càtode els 
protons es combinen amb l’oxigen de l’aire produint aigua. La reacció global és:

2H2  + O2  =>  2H2O + electricitat

➡AVANTATGES- DESAVANTATGES DE LA PILA D’HIDROGEN: 
- Avantatges: És  una energia neta, s’alimenta amb hidrogen i oxigen i expulsa vapor d’aigua. Podria 

acoblar-se a un motor elèctric per a fer funcionar automòbils amb emissió zero de contaminants.
- Desavantatges: La producció d’hidrogen es fa a partir de metà. Això suposa el consum d’un recurs  no 

renovable, a més, en el procés també es genera CO2

5. ÚS EFICIENT DE L’ENERGIA:

A  partir de la crisi del petroli  de 1973  es  posa de manifest la necessitat de reduir el consum  de combustibles 
fòssils. A  més, els  principis  del desenvolupament sostenible apunten en una reducció del consum energètic  per 
a minvar l’explotació de recursos  i l’emissió de contaminants. En aquest sentit es  poden implementar mesures 
d’estalvi energètic:

➡SISTEMES DE COGENERACIÓ: Consisteixen en produir conjuntament calor i  electricitat: el vapor generat 
en una caldera s’empra per a moure un alternador que produeix electricitat, la calor continguda en el vapor 
s’aprofita per a calfar aigua. Amb la cogeneració s’aconsegueix un major rendiment per unitat de 
combustible. Pot instal·lar-se en grans edificis o a nivell industrial.

➡VALORACIÓ DELS COSTOS OCULTS DE L’ENERGIA: Una forma de valorar els  costos ocults de l’energia 
(costos  mediambientals) és l’establiment d’impostos sobre l’electricitat, la gasolina, el gas  natural, etc. Amb 
aquestos impostos pot fer-se front als danys ocasionats per l’explotació dels recursos energètics.

➡INVERSIÓ EN INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT (I+D): Per a la millora dels sistemes  energètics 
actuals i el descobriment de nous.

9. RECURSOS ENERGÈTICS I MINERALS

Funcionament central mareomotriu



➡AJUDES PER A EMPRESES O PARTICULARS QUE INVERTISQUEN EN ENERGIES RENOVABLES: Pla 
PIVE per a la compra de vehicles  eficients, subvencions per la compra d’electrodomèstics de baix consum, 
etc.

➡MESURES D’ESTALVI A NIVELL DOMÈSTIC: 
- Ús del transport públic i la bicicleta
- Substitució dels electrodomèstics per altres de major eficiència energètica
- Canvi de les bombetes tradicionals per LED o fluorescents
- Arquitectura bioclimàtica
- Aprofitament al màxim de les hores de llum solar
- Reduir el consum de productes i la generació de residus (comprant a granel, reciclant, etc)

6. RECURSOS MINERALS:

Els  minerals  s'extrauen dels llocs  on aquestos  es troben concentrats, anomenats  jaciments. La seua explotació 
es realitza mitjançant mines, que en cas  d’estar prop de la superfície s’anomenen mines  a cel obert. Les roques 
tipus marbre  o granit s’extrauen de les pedreres. 

Els recursos minerals es classifiquen segons la seua naturalesa en:

RECURSOS MINERALS METAL·LÍFERS:

➡ALUMINI: És  el metall més abundant de l'escorça terrestre. És  lleuger, resistent i conductor elèctric.  
S’empra en línies d’alta tensió, peces d’avions, automòbils , llaunes...

➡FERRO: És el segon metall en abundància en la Terra i el més emprat en la fabricació de productes. La 
industria que processa el ferro s’anomena siderúrgia. Té una elevada resistència mecànica per això s’utilitza 
en la fabricació d’acer per a la construcció (bigues, pilars, reixes) , ferramentes, automòbils, estructura de 
màquines, olles i coberts (acer inoxidable), etc.

➡TITANI: Molt lleuger i resistent , s’empra en pròtesis òssies, rellotges, peces d’avions.
➡COURE: Molt bon conductor tèrmic i elèctric: cables elèctrics i calderes.
➡PLOM: Bateries de cotxes
➡PLATA I OR: Són metalls nobles utilitzats en joieria.
➡URANI: Combustible nuclear, fabricació d’armes nuclears.

RECURSOS MINERALS NO METAL·LÍFERS:

➡COMBUSTIBLES FÒSSILS
➡FERTILITZANTS: Minerals rics en fòsfor i potassi
➡MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ: Blocs de granit, marbre i pissarra; arena, guix, cal i argila (per a la 

fabricació de rajoles o ciment).

9. RECURSOS ENERGÈTICS I MINERALS


