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Bună ziua, copii ! 
 
Să mă prezint. Am fost descoperit în anul 1638 de 
medicul belgian Jean Baptiste van 
Helmont care m-a botezat 
anhidrida carbonică. Ulterior, am 
preluat un nume de nobil, precum 
Catherine de Médicis ori Albert 
de Monaco, şi anume dioxidul de 
carbon.  
 
Mă semnez CO2. 
 



Sunt un compus chimic format dintr-un atom de 
carbon şi doi atomi de oxigen.  
 

În condiţii normale de temperatură (20-25oC) şi 
presiune sunt un gaz incolor, adică nu am culoare,  
inodor, adică nu am miros,                                                  
şi am un gust înţepător, pe care             O  O 
îl simţiţi atunci când beţi sifon                                               
sau apă minerală carbogazoasă  
foarte proaspete.         O   
 
Sunt mai greu decât aerul aşa că  
mă veţi găsi întotdeauna la partea de jos a 
încăperilor sau locurilor în care are loc o ardere. 



 
În atmosfera terestră mă găsesc în proporţie de 
aproximativ 0,04%. 
 
În mod obişnuit sunt un gaz, dar oamenii, pentru a 
mă putea folosi în diverse scopuri, mă transformă, 
prin procedee de ei ştiute, în lichid 
şi mă plimbă unde vor în butelii din 
oţel cu pereţi foarte groşi. 
 
În stare solidă, mă aflu la o                   
temperatură mai mică                                       
decât -78OC.  



 
Descoperirea proprietăţilor mele a adus omului 
foarte multe avantaje. Ca de exemplu: 
 

o sub formă gazoasă ajut la: 
 

-stingerea incendiilor întrucât nu ard şi nu 
întreţin arderile. Sălile cu calculatoare ori arhivele 
sunt echipate cu sisteme care în caz de incendiu 
umplu încăperile respective cu dioxid de carbon, 
având ca efect stingerea focului. 

 
 



 
 

-producerea băuturilor 
artificial gazoase: bere, vin 
spumant, limonadă, sifon, apă 
minerală (începând din 1875, 
în urma inventării 
recipientelor presurizate).  
 

-în culturile din sere, 
pentru o creştere mai bună a 
plantelor. 
 



o sub formă lichidă: 
 

-ajut la congelarea anumitor alimente 
 

-pot fi agent de stingere în 
stingătoarele de incendiu,  
cunoscut şi sub numele de 
zăpadă carbonică pentru că mă 
solidific imediat la ieşirea din 
stingător transformându-mă 
într-un praf alb.  

 
NOTĂ: Eu împiedic oxigenul (gaz care întreţine arderea) să ajungă 
la foc şi, în consecinţă acesta se stinge. 
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o sub formă solidă pot ajuta la:  
 
-transportul produselor sub 

temperatură dirijată (produse 
farmaceutice, eşantioane) 
 

-crearea ceţii şi a bulelor 
în “loţiunile magice” în 
spectacole 

 
-vinificare: prezenţa mea 

încetineşte fermentarea şi evită oxidarea 
 



În atmosferă, apar, în special, în urma arderii 
compuşilor organici şi a respiraţiei fiinţelor vii ori a 
vegetaţiei, dar mă găsiţi şi în gazele pe care 
le elimină vulcanii.  
 
Mijloacele de transport care  
utilizează hidrocarburi  
(maşini, camioane,  
avioane, nave)  
constituie o sursă  
importantă pentru emisiile de dioxid de carbon. 
Totuşi, principala sursă artificială de dioxid de 
carbon o constituie industria.   



Incendiile de pădure sunt principala sursă naturală 
care mă alimentează.  

 
Ca urmare a activităţilor 
umane iraţionale, cantitatea 
mea în atmosferă a crescut 
foarte mult în ultimii ani. 70-
75% din emisiile mele sunt 
cauzate de aceste activităţi 
prin arderea combustibililor 

pentru producerea de energie, iar 20-25% este 
rezultatul arderii terenurilor şi emisiilor de gaz de 
eşapament. 
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În consecinţă, mă găsesc în excedent, atât în 
biomasă cât şi în mări şi 
oceane.  
 
Oamenii mă produc în exces, 
iar efectul îl simţiţi din ce în 
ce mai mult prin încălzirea 
anormală a planetei cu 
consecinţe dezastruoase asupra climei şi implicit 
asupra vieţii pe “Planeta albastră” prin fenomenele 
meteorologice extreme: precipitaţii sau secetă 
excesive, furtuni, uragane, alunecări de teren etc. 
care influenţează negativ viaţa în mări şi oceane.   



 
Eu sunt esenţial pentru respiraţia corpului uman. În 
mod normal sunt un produs al respiraţiei tuturor 
fiinţelor vii de la cea mai neînsemnată floricică 
până la uriaşele balene.  
 
Respiraţia este un proces prin care  
oxigenul este transportat în 
ţesuturile vii ale corpului uman. În 
urma arderilor care au loc în  
organism în prezenţa oxigenului  
din aer sau apă, mă degaj eu.  
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Dacă, din respiraţia tuturor vieţuitoarelor iau 
naştere în cantităţi mici, mă produc însă în 
cantităţi mari în procesul de fermentare a 
fructelor (borhot de struguri, prune etc.) sau prin 
putrefacţia materiilor organice (mâluri, ape de 
canal etc). 
 
De asemenea, mă degaj pe timpul incendiilor. 
Respirându-mă în locurile unde mă degaj şi mă 
acumulez (pivniţe, crame, silozuri cu cereale, 
depozite de fructe, fântâni vechi, neaerisite, guri 
de canale etc.), omul se poate intoxica. 



 
Sunt un gaz perfid, mă strecor cu abilitate prin 
crăpăturile sobelor şi coşurilor, ies din sobele fără 
uşiţă şi cu tiraj necorespunzător şi-i sufoc pe cei 
neglijenţi.   

 
Cei care mă inhalează în cantităţi mici au dureri de 
cap, greţuri cu sau fără vărsături, ameţeli, 
tulburări de vedere, greutate în respiraţie.  
 
 
 
 
 



Când sunt în concentraţie mare în aer, şi sunt 
inhalat provoc pierderea cunoştinţei în câteva 
minute şi chiar moartea. Este foarte important de 
ştiut că voi nici nu vă daţi seama când vă intoxic 
pentru a vă lua măsuri de salvare. V-am spus doar 
că sunt perfid.  
 
Cei care se află în mediile unde mă găsesc în 
concentraţie mare mă pot descoperi cu ajutorul 
unui felinar aprins prins la capătul unei prăjini 
astfel încât persoana să nu intre în mediul 
contaminat. Dacă flacăra se stinge, înseamnă că am 
stins-o eu.     



 
 
O persoană intoxicată cu dioxid de carbon poate fi 
salvată, dacă în primele minute de pierdere a 
cunoştinţei este scoasă din mediul toxic şi dusă în 
aer curat. Cei care salvează trebuie să poarte 
aparat de protecţie respiratorie, ori în lipsa 
acestuia să fie legat cu o frânghie de subsuori sau 
de centură pentru a fi scos rapid dacă îşi pierde 
cunoştinţa.  
 
 
 



 
Intoxicatul trebuie culcat pe 
spate cu capul întors într-o parte, 
se descheie la guler şi centură. 
Dacă victima nu respiră şi nu i se 
simte pulsul, i se face respiraţie 
artificială şi masaj cardiac.   
 
Eu sunt periculos pentru fiinţele vii nu numai 
pentru că le pot asfixia, ci şi pentru că le pot 
îngheţa. Vă amintiţi, în stare solidă mă aflu la 
temperaturi  mai mici de -78 oC, iar în 1-2 secunde 
vă pot răni serios. 



 
Plantele verzi mă iubesc pentru că eu intru în 
alimentaţia lor, mă procesează prin fotosinteză cu 

ajutorul clorofilei şi eliberează 
oxigenul necesar vieţii.  
 
Oamenii par a fi uitat acest lucru 
în ultima vreme. Prin defrişările 
masive la nivel mondial ale zonelor 
verzi, s-a redus drastic mărimea 

„plămânului verde” al planetei şi s-a accentuat 
efectul de seră şi manifestările climatice negative. 
Ei, da sunt un gaz cu efect de seră. 



 
Să vă explic ce este acela un efect de seră. După 
cum aţi învăţat la şcoală, 
troposfera este partea 
inferioară a atmosferei, 
cu o grosime de circa 10-
15 km.  
 
În interiorul troposferei, 
există un gaz cu efect de seră. Atunci când lumina 
Soarelui atinge Pământul, o parte este 
transformată în căldură.  
 



 
 
Gazul cu efect de seră absoarbe căldura şi o 
menţine aproape de suprafaţa Pământului, astfel că 
acesta se încălzeşte.   
  
Viaţa există ca urmare a acestui efect de seră 
natural, deoarece prin acest procedeu se reglează 
temperatura Pământului.  
 
 
 
 



 
Dacă efectul de seră nu ar exista, Pământul ar fi 
acoperit de gheaţă. Cantitatea de căldură din 
troposferă determină temperatura Pământului.  
 

                     Această cantitate depinde de  
                   concentraţia de gaz cu efect de 
                          seră în atmosferă şi de timpul 
                 de stagnare în atmosferă.  

 
Gazele cu efect de seră cele mai importante sunt 
dioxidul de carbon, oxizii de azot şi metanul.  
 



 
 
Creşterea emisiilor de dioxid de carbon provoacă 
circa 50-60% din încălzirea planetei.  
 
Se pare că încălzirea planetei va cauza 
intensificarea furtunilor şi topirea gheţii la Poli, 
care va determina inundaţii masive.  
 
 

 
 
 
 



 
Pentru combaterea mea, mai multe ţări au semnat 
Protocolul de la Kyōto (Japonia), deschis ratificării 
la 16 martie 1998 şi care a intrat în vigoare în 
2005. El este ratificat în prezent de 172 de ţări, 
printre care şi de România.  
 
Toate ţările membre ale convenţiei au  
ca obiectiv stabilizarea concentraţiilor 
de gaz cu efect de seră în atmosferă  
la un nivel care să împiedice orice  
perturbaţie antropică (adică, produsă 
de om) periculoasă sistemului climatic.  



 
 
Protocolul de la Kyōto propune un calendar de 
reducere a emisiilor a mai multor gaze cu efect de 
seră care sunt considerate cauza principală a 
încălzirii climatice a ultimilor 50 de ani.  
 
El conţine angajarea reducerii globale cu 5,2% a 
emisiilor de dioxid de carbon, în 2012 faţă de 
1990.  
 
 
 
 



 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

R E C A P I T U L A R E 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                           
        O  O             Înainte de a-mi lua rămas bun de                  
                                   la voi, aş vrea să ştiu dacă aţi 

citit cu atenţie ceea ce v-am scris 
în această broşură. 

             
1.-Enumeraţi câteva proprietăţi ale dioxidului de 
carbon. 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
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2.-Enumeraţi câteva utilizări ale dioxidului de 
carbon în viaţa de zi cu zi. 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 



 
3.-Care sunt sursele de dioxid de carbon în 
atmosferă? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

4.-Care sunt efectele bioxidului de carbon asupra 
sănătăţii omului? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 



 
5.-Care sunt simptomele dioxidului de carbon 
asupra omului ? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

6.-Cum trebuie să interveniţi pentru a salva o 
persoană intoxicată cu dioxid de carbon? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________



______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
7.-Enumeraţi câteva gaze cu efect de seră. 

______________________________________
______________________________________ 
______________________________________ 

 
 



 
8.-Cum puteţi descoperi dacă într-o încăpere sunt 
degajări de dioxid de carbon? 

______________________________________
______________________________________ 

______________________________________ 
______________________________________ 

9.-Cu cât trebuie să se reducă emisia de dioxid de 
carbon în anul 2012 faţă de 1990, conform 
Protocolului de la Kyōto? 

______________________________________ 
 



 
10.-Ce rol are vegetaţia în menţinerea vieţii pe 
Pământ? 

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
                                             

            O  O                                     
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Toate răspunsurile la aceste întrebări le găsiţi în 
paginile acestei broşuri. Dacă aţi ştiut să 
răspundeţi, vă felicit pentru că aţi fost atenţi, 
dacă nu vă rog să mai citiţi încă o dată această 
broşură, dar de această dată cu mai multă atenţie. 
 

Vă recomand să parcurgeţi paginile acestei broşuri 
împreună cu părinţii ori dirigintele vostru. 
 

Eu vă voi ajuta în continuare, dar vă rog ca şi voi să 
mă respectaţi pentru a salva Planeta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 
str. Dumitrache Banu nr.46, sector 2, cod 023765, 
Bucureşti 
 
Tel: 0040 (0)21 208 61 50 
Fax: 0040 (0) 21 242 09 90 
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