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Denumire webinar: Poluarea mediului înconjurător
Descriere: Odată cu dezvoltarea tehnologiei și a lumii, poluarea s-a agravat și ne afectează
viața de zi cu zi, sănătatea și viitorul. Ce cauzează poluarea? Cum putem reduce nivelul de
poluare?Ce activități de zi cu zi pot încetini dezvoltarea acestui dezastru?
Spațiu de lucru: https://agora.reteauaedu.ro/open/tRN4JzjPXmWvwPv.html
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Pământul nu ne
aparține...
Noi aparținem
pământului !!!

Poluarea
Poluarea reprezintă contaminarea
mediului înconjurător cu materiale care
interferează cu sănătatea umană, calitatea
vieții sau funcția naturală a ecosistemelor
(organismele vii și mediul în care trăiesc).

Cauzele poluării
Chiar dacă uneori poluarea mediului înconjurător este un rezultat al cauzelor
naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice, cea mai mare parte a substan țelor
poluante provine din activitățile umane( cauze provocate de om).
Cea mai mare responsabilitate pentru poluarea mediului o poartă omul, poluarea
fiind consecință activității mai ales social-economice a acestuia.
Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezoltat și s-a
diversificat pe masura evoluției societă ții umane, ajungând astazi una dintre
importantele preocupari ale omenirii.
Din punct de vedere al felului surselor de poluare,produse de om (artificiale) se
disting :
Poluare industrială
20-25%
Poluare casnică
50-60%
Poluare datorată mijloacelor de transport
20-25%

Poluarea
Poluarea poate fi de mai multe feluri(tipuri):
Poluarea apei
Poluarea solului
Poluarea aerului
Poluarea fonică
Se disting următoarele forme/categorii de poluare:
poluare fizică (incluzând poluarea fonică și poluarea radioactivă),
poluarea chimică (produsă de diverse substanțe eliberate în
mediu sub formă gazoasă, lichidă sau de particule solide),
poluare biologică (cu germeni patogeni, substanțe organice
putrescibile

Poluarea apei
Poluarea se produce atunci când, în urma introducerii unor substan țe determinate –
solide, lichide, gazoase, radioactive – apele suferă modificari fizice, chimice sau
biologice, susceptibile de a le face improprii sau periculoase pentru sănătatea
publică, pentru viața acvatică, pentru pescuitul industrial, pentru industrie și turism.
Cauzele poluării apei:
Scurgeri accidentale de reziduri de la diverse fabrici
Scurgeri de la conductele petroliere
Pesticidele și ierbicidele administrate în lucrarile agricole
Îngrășămintele chimice și scurgerile provenite de la combinatele zotehnice
Deșeurile și rezidurile menajere
Sarea presarată în timpul iernii pe șosele , care este purtată prin sol de apă, de
ploaie și zăpadă topită
Depunerile de poluanți din atmosfera , ploile acide.

Clasificarea poluanților
Poluanți de natură fizică:
depunerile radioactive;
ape folosite în uzine atomice;
deșeuri radioactive;
ape termale;
lichide calde provenite de la răcirea instalaţiilor industriale sau a centelor
termoelectrice şi atomo – electrice.
Poluanți de natura chimică:
Mercurul provenit din:
deșeuri industriale;
inhalarea vaporilor ca urmare a unor scăpări accidentale determinate de
deteriorarea unor termometre sau tuburi fluorescente;
ingerarea accidentală de compuși anorganici;
deversările unor uzine producătoare de fungicide organomercurice.

Măsuri împotriva poluării apei
o Construire de baraje
o Epurarea apelor reziduale
o Construirea de bazine speciale de colectare a deșeurilor și
rezidurilor,pentru a împiedica deversarea directa a acestora în apele
de suprafață
o Construcția de zone de protecție a apelor
o Construcția unor stații de epurare a apelor reziduale ale localită ților
o Execuția lucrărilor de indiguire și de construcția a unor baraje
o Să nu se arunce și să nu se depoziteze pe maluri sau în albiile
râurilor deșeuri de orice fel.

Poluarea solului
Solul este reprezentat prin partea superficiala a scoarței terestre și s-a format
din fondul mineral al acesteia, ca urmare a unui complex de procese mecanice,
fizice, chimice și biologice desfășurate pe lungi perioade de timp.
Solul este un factor ecologic important pentru că:
 se află în strânsă corelație cu clima unei regiuni prin configura ția, natura
și structura lui;
 de calitatea lui depinde formarea și protecția surselor de apă subterane și
de suprafață;
 determină creșterea și dezvoltarea vegetației, influențând astfel în mod
indirect alimentația omului;
 are un rol hotărâtor în amplasarea localităților, asigurarea condi țiilor
optime de construcție a locuințelor, de dezvoltare socială și economică a
așezărilor umane.

Poluanții solului
Poluarea solului este cauzată de:
 pulberi și gaze nocive din atmosferă, dizolvate de ploaie și întoarse în
sol;
 apele de infiltrație care impregnează solul cu poluan ți și îi antrenează în
adâncime;
 râurile poluate care infestează suprafe țele irigate și inundate;
 deșeurile industriale sau menajere depozitate necorespunzător;
 pesticidele și îngrășămintele chimice folosite în agricultură.
Principalii poluanți ai solului sunt:
a) reziduri solide:
 steril de mină sau de carieră;
 minereuri neprelucrabile;
 reziduuri de la prelucrarea minereurilor sau a carbunilor, aflate în iazuri
de decantare;
b) reziduuri lichide:
 apele de mina si de cariere;
 ape din zacaminte petroliere;
 ape reziduale din instalatii de preparare a minereurilor si carbunilor;

Măsuri împotriva poluării solului
o Construcția unor zone de depozitare a gunoaielor.
o Dimnuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor.
o Folosirea judicioasă a îngrașamintelor , pesticidelor ,precum și a
metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor.
o Construirea de spații de epurare a apei.
o Ridicarea nivelului de securitate nucleară.
o Controlul poluarii industriale si a substantelor chimice utilizate in
procesele industriale.
o Menținerea suprafețelor împădurite și utilizarea lemnului pădurilor
numai în limita aprobate prin lege.
o Combaterea eroziunii solurilor.
o Colectarea rezidurilor menajere în recipiente speciale , pe sortimente și
reciclarea acestora.

Poluarea aerului
Poluarea aerului poate fi împărţită în două categorii, în funcţie de sursele de poluare: poluare
naturală şi poluare artificială.
Poluare naturala
 Vulcanii , aceştia au o forţă
uimitoare, putând chiar schimba
clima întregii planete.
 Incendiile naturale de vegetaţie sau
furtunile de nisip din deşert pot fi
considerate surse naturale de
poluare, dar nu se pot compara cu
forţa distrugătoare a vulcanilor,
exercitată prin substanţele gazoase
eliminate în atmosferă (cenuşa
vulcanică, vapori de apă, dioxid de
carbon).

Poluare artificiala
 Principalul poluant artificial al planetei
este industria.
 Sursele de poluare artificială sunt o
mare problemă a epocii moderne. Pe
lângă efectele negative asupra sănătăţii
oamenilor, poluarea distruge stratul de
ozon, ce ne protejează de efectele
negative ale radiaţiilor ultraviolete.
 Temperatura planetei creşte tot mai
mult. Acest fenomen, cunoscut şi sub
denumirea de efect de seră, poate avea
consecinţe grave asupra societăţii

Ce înseamnă efectul gazelor de
seră?
 Într-un interval mai lung de timp pământul trebuie să emită
energia în spațiu cu aceeași viteză cu care o absoarbe de la
soare. Energia solară ne parvine în forma de radiație cu
lungime de undă scurtă.
 Gazele de seră ,rezultate din procesele industriale și din
agricultura dereglează echilibrul atmosferic, rețin gazele
infraroșii și le reflectă pe suprafață pământului. În
consecință crește temperatura medie globală.
 Gazele acide care ies din coșurile fabricilor și din
autovehicule se amestecă cu precipitațiile, rezultând ploi
acide care distrug clădiri și păduri și omoară peștii. Unii
agenți poluanți ajung în stratosferă ,distrugând ozonul
natural care protejează animalele și plantele împotriva
razelor nocive ultraviolete ale soarelui.

Măsuri împotriva poluarii aerului
o Diminuarea emisiilor de gaze şi pulberi în aer cu ajutorul filtrelor şi
a unor tehnologii moderne aplicate în industruie
o Construirea de vehicule cât mai puţin poluante
o Plantarea unor zone verzi de protecţie
o Producerea energiei prin procedee nepoluante cum ar fi energie
solară şi eoliană
o Utilizarea carburanţilor nepoluanţi de către autovehicole sau dotarea
acestora cu filtre speciale extinderea şi protejarea spaţiilor verzi,a
parcurilor,a gardurilor vii
o Protejarea pădurilor
o Interzicerea claxsonatului şi altora surse generatoare de zgomot

Poluarea fonică
Poluarea fonică reprezintă expunerea oamenilor sau a animalelor la sunete
ale căror intensități sunt stresante sau care afectează sistemul auditiv. De și
sunetele puternice sau înspăimantătoare fac parte din natura, în ultimele două
secole zonele urbane și industriale au devenit extrem de zgomotoase.
Efecte negative a poluării fonice asupra organismului uman :
- disconfortul
- deranjarea somnului
- afectarea auzului
- sănătate mintală ( zgomotul ambiental nu este considerat o cauză primară
dar este posibil să fie un factor de accelerare sau intensificare )
- productivitatea muncii
- tulburarea procesului de învăţare
- comportamentul social ( studiile arată că expunerea la zgomot poate face
ca oamenii să devină necomunicativi şi închişi , mai puţin înţelegători şi
disponibili de a-şi ajuta semenii sau vecinii )
- mediile zgomotoase induc o mai ridicată stare de nesiguranţă

Măsuri împotriva poluarii fonice
o Utilizarea unor ecrane fonoizolante, interpuse între sursa de
zgomot și personalul uman
o Protecția individuala cu antifoane.
o Îmbunatățirea caracteristicilor tehnice ale utilajelor ce polueaza
intens fonic.
o Utilizarea carcaselor la mașini si utilaje in timpul functionarii
o Folosirea,acolo unde este posibil, a suspensiilor elastice cum ar
fi:resorturi metalice,cauciuc,fibre de sticla,mase plastice,
pluta,azbest,
o Schimbări în structura și arhitectura halelor.
o Rotația personalului.
o Folosirea unor materiale de construcție care reduc zgomotele.

ŞTIAŢI CĂ...
- În topul celor mai poluate 20 de orașe din lume, 13 sunt din India. Primul loc
este ocupat de New Delhi, unde nivelul de particule din aer este de 15 ori mai mare
față de cel recomandat de OMS
Șase miliarde de kilograme de gunoaie sunt aruncate, anual, în mări și oceane, în
timp ce peste un miliard de oameni din lume nu au acces la surse de apă potabilă
- Aerul din Beijing prezintă aceleași riscuri pentru sănătate pe care le are și fumatul
unui pachet de țigări pe zi
Cele mai poluate trei orașe din Europa sunt Napoli (Italia), Pancevo (Serbia) și
Skopje (Macedonia)
Economiile dezvoltate, alături de India și China, cheltuiesc, anual, aproximativ
3.500 de miliarde de dolari pentru bolile și decesele premature cauzate de poluare,
 Poluarea fonica afectează comunicarea dintre animale?

Copacii sunt bariere de sunet foarte eficiente?

Știați că din cauza zgomotelor foarte puternice producția laptelui de vacă
poate fi diminuată?

SOLUŢII
Am putea stopa criza energetică folosind energia într-un mod rațional. Câteva
din lucrurile pe care le-ar putea face pentru a salva energia sunt:
- Folosirea mai rară a automobilelor: mersul, ciclismul sau transporturile
publice.
- Evitarea cumpărării bunurilor care sunt impachetate excesiv. Este necesară
energie pentru a confecționa ambalajele, dar si de a le recicla.
- Evitarea pierderilor: redu ceea ce folosești, refolose ște lucrurile in loc sa
cumperi altele noi, repară obiectele stricate in loc să le arunci, si recicleaza cât
mai mult posibil.
- Folosește becuri cu un consum scăzut de energie si baterii reîncarcabile.
- Economisește apa: este necesară o mare cantitate de energie pentru a purifica
apa. -- Un robinet stricat poate consuma aproximativ 30 de litri de apă pe zi.
- Învață cât mai mult posibil despre problemele energetice ale Pamantului si
cauzele ce le determina.
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