
 Omul și arderea combustibililor fosili 

 

Mulți dintre noi am auzit de schimbarea climatică, dar câți știu cu adevărat ce presupune 

aceasta? Omul este cea mai capabilă ființă, cu o imaginație și o inventivitate demne de apreciat, 

a reușit să construiască viitorul la care strămoșii noștrii nici nu puteau visa și care a devenit 

prezentul și lumea de astăzi. Cu toate acestea și cu aparenta sa perfecțiune, ambițiile noastre au 

luat o turnură greșită, cea mai scumpă mașină, cel mai nou telefon, computer, avem oare nevoie 

de toate acestea?  Vrem mai mult decât avem nevoie, mai mult decât ne poate oferi natura, nu 

ne gândim la consecințe sau dacă ne gândim, nu ne pasă, ignorăm. Așadar, schimbările 

climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi 

economic.  

Arderea combustibililor fosili reprezintă principala cauză a schimbărilor climatice, care 

eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră. Combustibilii sunt substanţe care prin ardere, 

respectiv oxidare, produc o însemnată cantitate de căldură, deci pot să fie utilizate ca surse 

economice de căldură.  

Efectul natural de seră reglează temperatura Pământului, menținând condițiile de viață, iar dacă 

cantitățile de GES (gaze cu efect de seră) se modifică, capacitatea atmosferei de a înmagazina 

căldura este, și ea, afectată. Activitățile umane determină degajarea unor cantități semnificative 

de GES, care rămân în atmosfera pe termen lung. Vaporii de apă, dioxidul de carbon, metanul, 

protoxidul de azot și ozonul sunt  gaze ce apar în mod natural și provoacă efectul de seră, la 

care se adaugă și halocarburile, componente chimice create de oameni. 

➢ Vaporii de apă (H2O) sunt cele mai cunoscute GES, care contribuie cel mai mult la 

efectul natural de seră. Cantitatea de vapori de apă din atmosferă crește odată cu 

temperaturile de la suprafața Pământului, dat fiind că temperaturile ridicate măresc atât 

evaporarea, cât și capacitatea aerului de a îngloba vapori de apă (vaporii de apă execută 

un ciclu complet prin atmosferă destul de repede, aproximativ o dată la opt zile în 

medie). Astfel, chiar dacă oamenii nu influențează direct și semnificativ cantitatea de 

vapori de apă din atmosferă, temperaturile în creștere (datorate și activităților umane) 

vor determina mărirea concentrației vaporilor de apă în atmosferă. 

➢ Dioxidul de carbon (CO2) este degajat în atmosferă prin procesul de putrezire, 

procesele naturale ale vieții vegetale și animale și prin arderea combustibililor fosili și 

a altor materiale. El este parțial îndepărtat din atmosferă prin fotosinteza plantelor și 

prin absorbția în oceane. 

CĂRBUNE, PETROL, GAZE  ➔ CO2 (90% din arderea combustibililor fosili) 

➢ Metanul (CH4) nu este la fel de abundent ca H2O sau CO2, însă este mai eficient în 

procesul de reținere a căldurii, ceea ce îl face un GES foarte puternic. Este degajat 

atunci când materia organică putrezește într-un mediu lipsit de oxigen. Principalele 

surse de metan sunt mlaștinile, câmpurile de orez, procesele digestive animale, extracția 

de combustibili fosili și deșeurile putrezite. 

➢ Protoxidul de azot (N2O) este un GES puternic, prezent însă în concentrații foarte 

mici. N2O provine în principal din soluri și oceane, fiind degajat și de arderea 

combustibililor fosili și a materialului organic, iar cultivarea terenurilor și utilizarea 

îngrășămintelor contribuie, de asemenea, la creșterea cantității de N2O. 



➢ Halocarburile sunt un grup de substanțe chimice, produse de oameni, care conțin 

halogeni (bromură, clorură sau fluorură) și carbon.  Fenomenul de subțiere a stratului 

de ozon (care filtrează radiațiile nocive ultraviolete ale Soarelui) din stratosferă este 

deseori asociat cu încălzirea globală. În iunie 2019, se estimează că incendiul de la 

Rafinăria Philadelphia Energy Solutions a dus la eliberarea în aer a peste 5000 de 

kilograme de acid fluorhidric mortal, având consecințe majore. 

 Începând cu secolul al XVIII-lea, omenirea a devenit din ce în ce mai dependentă de 

combustibilii fosili pentru a obține căldura și electricitate și pentru a transporta bunuri și 

persoane. Extracția combustibililor fosili determină apariția emisiilor de metan și dioxid de 

carbon, în timp ce arderea lor degajă în atmosferă dioxid de carbon și protoxid de azot. Astfel, 

s-a observat o creștere relativ permanentă a temperaturii, în special după anul 1900, cu cel mai 

mare salt după 1980. 

Efectele arderii combustibililor fosili asupra mediului: 

 Arderea combustibililor fosili generează acizi sulfuric și azotic, care cad pe Pământ ca o ploaie 

acidă, având un impact atât asupra mediului natural, cât și asupra mediului artificial. 

Combustibilii fosili conțin și materiale radioactive, mai ales uraniu și thoriu, care sunt emanate 

în atmosferă. În anul 2000 au fost emise în atmosferă circa 12.000 de tone de thoriu și 5000 de 

tone de uraniu prin arderea cărbunelui. Procesarea și distribuția de combustibili fosili și 

exploatarea, îndeosebi exploatarea în cariere de suprafață reprezintă o adevarată problemă (în 

anul 2010, Upper Big Branch, un dezastru minier din Virginia de Vest a ucis 29 de oameni), în 

timp ce forajele maritime sunt un pericol pentru organismele acvatice. 

Poluarea aerului cauzată de arderea combustibililor fosili este responsabilă pentru 1 din 5 

decese la nivel mondial.  România se află pe locul 8 la numărul de decese premature cauzate 

de poluarea din cauza combustibililor fosili, Bucureștiul fiind pe locul doi, dupa Londra, în 

topul orașelor cu cele mai mari costuri de sănătate cauzate de poluare. 

Poluarea atmosferică a fost cauza a 8,7 milioane de decese la nivel global în 2018. Țările cu 

cel mai mare consum de combustibili fosili din fabricile de energie electrică, case și vehicule 

au avut cele mai dramatice bilanțuri, studiul  constatând că unul din zece decese din SUA și 

Europa a avut această cauză. Poluarea a provocat o treime din numărul deceselor din Asia de 

Est, inclusiv China. 

Oamenii de știință au stabilit legături între poluarea aerului rezultată din arderea 

combustibililor fosili și afecțiunile cardiace și respiratorii, precum și cu pierderea vederii. Dacă 

nu ar exista poluarea provocată de emisiile de combustibili fosili, speranța medie de viață a 

populației lumii ar crește cu mai mult de un an, în timp ce costurile economice și de sănătate 

la nivel mondial ar scădea cu aproximativ 2,9 miliarde de dolari. 

 Un raport din 2019, a constatat că 4,2 milioane de oameni mor anual din cauza poluării aerului 

provenită din praful și fumul rezultat din incendii, precum și din arderea combustibililor fosili. 

George Thurston, expert în poluarea aerului și sănătate la școala de medicină din New York, 

conchide că acest nou raport arată mai clar ca oricând că, atunci când vorbim despre costul 

uman al poluării aerului sau al schimbărilor climatice, cauzele majore sunt una și aceeași - 

arderea combustibililor fosili. 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie_acid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ploaie_acid%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Uraniu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Thoriu
https://ro.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.healthdata.org/gbd/2019


Măsuri pe care le putem lua pentru  reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: 

1. Eliminarea arderii combustibililor fosili- Conform raportului publicat de Biroul 

Interguvernamental de Experți în Evoluția Climei din cadrul ONU în data de 

02.11.2014, pentru limitarea efectelor încălzirii globale, folosirea combustibililor 

fosili trebuie diminuată treptat, iar până în 2100 ar trebui eliminați complet. 

2. Trecerea la surse de energie regenerabile, care sunt curate și nu produc CO2 (solar, 

eolian și geotermic) 

3. Utilizarea vehiculelor electrice și hibride sau alte tehnologii curate, cum ar fi 

hidrogenul verde (creat pe baza utilizării energiei regenerabile, fiind tehnologia 

asociată cu cele mai mici emisii poluante).  

Combustibilii fosili sunt o resursă finită și trebuie înlocuiți cât mai curând posibil pentru a 

preveni efectele dăunatoare pe care le au asupra mediului. Dacă noi vom continua în acest mod, 

abuzând și consumând resursele generațiilor viitoare, dacă nu vom renunța cât de puțin la 

confortul nostru, în curând nu va mai exista un viitor pentru care să ne facem planuri, vise, ci 

planeta și viața însăși, distruse chiar de ființa ce a clădit tot ce avem azi . 

NU UITA!!! 

Natura nu are nevoie de oameni. Oamenii au nevoie de natură. 
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