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Argument
• Poluarea atmosferei este una din problemele actuale ale

umanităţii, aparută în urma ruperii echilibrului ecologic ca
urmare a industrializării excesive din ultimii ani.



• Poluarea atmosferică implică emanarea în atmosferă a unor

substanţe dăunătoare organismelor vii



Aceste fenomene duc la apariţia a sute de mii de afecţiuni

respiratorii, pulmonare, alergenice, la intoxicaţii și tulburări

circulatorii cauzate de apariţia dezechilibrelor acido-bazice la

depăşirea de peste 3% a concentraţiei poluanţilor în aerul

atmosferic.



Crescând proporţia anumitor gaze, numite “gaze de seră”

(dioxidul de azot, metanul, etc), în atmosferă este reţinută o

cantitate mai mare de caldură decât este normal, şi atunci

temperatura medie globală la nivelul solului creşte, ducând la

apariţia efectului de seră.



decat o banda de
absorbtie mai putin
intensa, dar situata la
lungimea de unda unde
este si maximul de
emisie al Pamantului.

naturala

Contributia la efectul de sera 
CFC, HCFC (hidrofluor carburi) 
+CO2+metan

metan+oxid de azot+ozon – 5%) 

vapori de apa (aprox 60 %)

CO2 (aprox 35%)

activitate
a umna

Efectul gazelor din atmosfera ca 
gaze de sera depinde de:

intensitatea si pozitia

centrului benzilor
spectrale de abs. ale
acestor gaze in raport
cu maximul functiei
lui Planck (de emisie)
pt Pamant

O banda de absorbtie
a gazului, intensa la o 
lungime de unda la 
care emisia Pam. este 
mai putin intensa

este mai putin eficienta
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Privind graficul de mai sus, Acordul de la Paris semnat în anul 2015, prin care 

naţiunile lumii se angajau să limiteze emisiile de CO2 astfel încât să fie posibilă 

oprirea încălzirii globale sub pragul de +2 grade Celsius peste nivelul preindustrial 

începe să arate ca o promisiune fără acoperire. Dacă tendinţa se păstrează, este 

posibil ca încălzirea globală să depăşească cu mult limita propusă.
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Cresterea cantitatii de CO2 dat. revolutiei industriale, a determinat
cresterea temperaturii la suprafata Pamantului



Consecintele cresterii temperaturii la suprafata Pamantului

Cresterea cantitatii de CO2, odata cu revolutia industriala, cresterea temperaturii la

suprafata Pamantului CONSECINTE care la randul lor conduc la
cresteri suplimentare de temperatura:

Modificari pot sa apara in procentul cu care norii acopera cerul, inaltimea la care se formeaza
si grosimea lor, ceea ce poate conduce la:

racirea Pamantului
(prin marirea.
albedoului acestuia)

incalzirea Pamantului, prin
contribuitia la efectul de
sera.

Efectul net depinde de proprietatile
optice ale acestui invelis noros global
(reflectivitate si transmisivitate), care,
la randul lor depind de proprietatile
particulelor ce ii formeaza –de
marime, forma, compozitie.

1. Cresterea cantitatii de vapori de apa din atmosfera (tot un important gaz de sera), prin
evaporare, in conditiile in care umiditatea relativa ramane aprox. const. pentru modificari
moderate de temperatura intarirea efectului de sera
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precipitatii mai abundente in anumite regiuni si seceta in alte regiuni.



• În urma modificării temperaturilor la nivelul
solului, a redistribuirii precipitaţiilor, vor apărea
zone mari aride.
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2. Cresterea temperaturii la suprafata oceanului determina:
a. o scadere a solubilitatii CO2 in apa Rata cu care oceanul absoarbe CO2 scade.
b. o dezvoltare mai rapida a algelor Rata consumului de CO2 dizolvat in ocean creste

modificari in ciclul natural al CO2 de mentinere a vietii
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c. inmultirea cicloanelor si tornadelor
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3. Topirea zapezilor de pe sol si a ghetarilor micsorare a albedoului Pamantului +
suprafata apelor creste creste puterea de absorbtie a rad. la suprafata Pamantului, care
la randul ei determina o crestere a temperaturii si o topire a ghetarilor si mai accentuata

…reactie in lant…

Glacier National Park of Canada



Este nevoie de măsuri radicale şi imediate pentru ca viitorul

vieţii pe Pământ să fie în siguranţă.



- dezbatere pe teme de poluare a 

mediului înconjurator şi combaterea

acesteia

- discuţii și masa rotunda

- prezentarea a unor materiale şi filme cu 

teme de poluare si masuri de combatere



ATMOSFERA TERESTRĂ 

Structura atmosferei Compoziția atmosferei



DIFERITE TIPURI DE POLUARE 

ATMOSFERICĂ 
Efectul de seră si încălzirea globală

Ploaia acidă

“Gaura” de ozon

Măsuri de combatere a poluării
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Cine contribuie si cine se opune efectului de sera?



Contribuie la efectul de sera

Emisiile de gaze de sera 

Cresterea concentratiei de CO2
Naturala

- din activitatile vulcanice

- respiratia plantelor si animalelor

-descompunerea resturilor de materie
organica

Artificiala

- arderea combustibililor fosili

- defrisari pe zone extinse, taierea
padurilor tropicale (RAIN FOREST)
vesnic verzi

- distrugerea algelor (vesnic verzi)
prin diferite tipuri de poluare,
inclusiv prin subtierea stratului de
ozon

- prin cresterea temperaturii apei
oceanelor, CO2 nu mai este
inmagazinat in ocean sub forma de
carbonati
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Se opun efectului de sera

Natural

- Scaderea
concentratiei de CO2

-plantele prin fotosinteza

-dizolvarea CO2 in apa oceanului, cu
formarea carbonatilor

-Fenomenul de racire naturala prin reflectarea inapoi in
spatiu a razelor solare de catre aerosoli naturali (saruri,
polen, praf) si de catre nori.



Experiment de laborator



- Dezbatere



Cubul-Joc cu intrebari si raspunsuri


