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  Astăzi, omenirea emite în atmosfera planetei aproape 30 Gt de CO2 în fiecare an 
ceea ce a condus la o concentraţie de peste 380 ppm faţă de 270 ppm din perioada preindustrială şi 
această concentraţie creşte anual cel puţin cu 2 ppm. Consecinţa este o creştere a temperaturii medii 
a atmosferei terestre de aproape 1 grad Celsius în ultimii 100 de ani însoţită de alte fenomene ce 
pot avea consecinţe dramatice asupra condiţiilor de viaţă de pe pământ. Cercetătorii susţin că dacă 
se va atinge pragul de 450 ppm, schimbările climatice vor avea consecinţe dramatice şi ireversibile.  
  
 

 
 

Fig.1  Situaţii geologice ce pot fi utilizate pentru stocarea subterană a dioxidului de carbon  1- 
Zăcăminte epuizate de petrol sau gaze, 2- Recuperare secundară a petrolului şi gazelor, 3- Acvifere 

saline profunde – a. Pe mare, b. Pe uscat, 4. Recuperarea metanului din strate de cărbune 
neexploatabile (după IPCC,2007). 
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  Pentru reducerea acestor emisii au fost propuse mai multe soluţii, printre care captarea 
şi stocarea geologică a dioxidului de carbon este una dinte cele mai importante. Problema este în 
cercetare şi chiar se aplică în mai multe ţări ale lumii. Peste 80 de proiecte sunt în prezent  în 
derulare în diferite ţări . 
  
1. Posibilităţi de stocare geologică a CO2 
 
 Cercetarea ştiinţifică a pus în evidenţă mai multe opţiuni de stocare geologică a dioxidului 
de carbon: formaţiuni salifere profunde, zăcăminte de petrol sau gaze epuizate, strate 
neexploatabile de cărbuni (Fig.1), argile organogene şi bazalte.Prima ca importanţă este injectarea 
în formaţiuni salifere profunde adică în formaţiuni geologice poroase impregnate cu ape sărate. 
Aceste ape sărate sau saramuri nu pot fi utilizate nici pentru băut nici pentru agricultură. Dacă se 
injectează CO2 în astfel de formaţiuni la adâncimi de peste 800 m , diverse mecanisme fizice şi 
geochimice de reţinere vor preveni migrarea sa către suprafaţă. S-a evaluat că formaţiunile salifere, 
foarte răspândite în bazinele sedimentare de pe scoarţa terestră au o capacitate mondială de stocare 
de cel puţin 1 000 Gt de CO2, adică jumătate din întreaga capacitate de stocare deşi cifra poate 
ajunge la peste 10 000 Gt. 
 Zăcămintele epuizate de petrol şi gaze reprezintă o a doua obţiune importantă pentru 
stocarea geologică a CO2. Acest fel de structuri au avantajul că ele au demonstrat deja capacitatea 
de reţinere în subteran a unor fluide timp de milioane de ani. Numai în Europa capacitatea de 
stocare a zăcămintelor epuizate depăşeşte 14,5 Gt pe mare şi 13,1 Gt pe uscat, deşi cifrele rezultate 
în urma evaluărilor variază în mod considerabil. Dar chiar încă înainte de epuizarea completa, 
zăcămintele de petrol şi gaze pot realiza un factor de recuperare superior prin injecţia de CO2. Pe de 
altă parte, deseori zăcămintele de petrol şi gaze se  găsesc deasupra unor acvifere saline profunde 
caz în care ambele situaţii geologice pot fi utilizate pentru stocarea CO2  
 Stratele de cărbune neexploatabile reprezintă o altă opţiune deoarece cărbunele poros 
absoarbe dioxidul de carbon. În acelaşi timp, cărbunele poate elibera metanul captat anterior care 
poate fi astfel exploatat, îmbunătăţindu-se astfel rentabilitatea operaţiunii.  
 Atât formaţiunile salifere cât şi zacamintele de petrol sau gaze şi stratele de cărbune de sau 
de argile organogene se găsesc în bazinele sedimentare. Din acest motiv bazinele sedimentare de pe 
pe planetă constituie principalele arii in care există posibilitatea stocării geologice a dioxidului de 
carbon. 
 La o adâncime de 800 m de la suprafaţa solului, care este adâncimea minimă la care se 
obţine starea supercritică, volumul dioxidului de carbon se reduce la aproape 1% din volumul său 
la suprafaţă. De asemenea, densitatea acestui CO2 în stare supercritică este mai mică decât 
densitatea apei sărate ceea ce îl face să migreze în sus iar pentru reţinerea sa este necesară  
existenţa unei capcane (stratigrafice, tectonice etc). În timp însă dioxidul de carbon se dizolvă în 
apă iar apa cu carbon în soluţie este mai densă apărând atunci fenomenul de migraţie în jos, spre 
baza stratului poros. În fine, în timp şi mai îndelungat soluţia de dioxid de carbon reacţionează 
chimic cu roca gazdă ducând la formarea unor minerale (carbonaţi) stabili ceea ce înseamnă practic 
stocarea geologică permanentă a cărbunelui.   
 
2. Selecţionarea locului şi evaluarea caracteristicii de stocare.  
 
 Caracterizarea corectă a subsolului reprezintă pasul fundamental în identificarea unităţilor 
geologice pentru stocarea CO2. Aceasta începe cu folosirea tehnicilor şi metodelor geoştiinţifice de 
evaluare a datelor disponibile asupra subsolului. Deşi un anumit grad de incertitudine este 
inevitabil datorită variabilităţii naturale inerente, trei elemente sunt esenţiale pentru ca stocarea 
geologică să devină aplicabilă din punct de vedere tehnic. Unitatea potenţială în care se va efectua 
stocarea trebuie să aibă suficient volum de pori pentru a stoca tot materialul injectat („capacitate”); 
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proprietăţile formaţiunii trebuie să permită scurgerea fluidelor în vecinătatea găurii de sondă 
(„injectivitate”) iar spaţiul de stocare să aibă un ecran protector superior care să nu permită 
deplasarea spre suprafaţă a fluidelor injectate ( „reţinere”). În acest context, termenul de „fluide” se 
referă la CO2 în diferite faze chimice : supercritică, gazoasă sau dizolvat în apa sărată.  
 Capacitatea este determinată de cinci parametrii şi anume grosimea formaţiunii, aria zonei 
de stocare, porozitatea şi densitatea CO2 (care poate varia chiar şi în interiorul rezervorului) şi 
eficienţa de stocare (un factor ce reflectă cât din volumul porilor poate fi saturat cu CO2 plus 
capacitatea fluidului existent şi a formaţiunii de a conţine CO2 în soluţie sau sub formă de compus 
chimic). 
 Injectivitatea este determinată de permeabilitatea formaţiunii şi de designul forajului de 
injecţie. În mod ideal, stocarea necesită  o permeabilitate ridicată în apropierea găurii de sondă 
pentru a permite CO2 să se deplaseze rapid către spaţiile porilor. Pe măsură ce se desfăşoară  
injecţia reacţiile geochimice dintre CO2 introdus şi rocile şi fluidele din formaţiunea gazdă pot 
afecta injectivitatea în mod pozitiv sau negativ (Cooper 2008). O permeabilitate de cca 200 mD 
este acceptată ca fiind limita inferioară pentru ca o formaţiune să fie considerată pentru stocare de 
CO2. 
 Reţinerea dioxidului de carbon în subteran este condiţionată de existenţa unei capcane şi a 
unor roci impermeabile care să împiedice deplasarea sa spre suprafaţă. Capcanele sunt bariere 
naturale în calea deplasării fluidelor în subteran reprezentate prin roci cu permeabilitate foarte mică 
sau roci neafectate de falii interconectate care să permită scurgeri semnificative de fluide (Fig.2). 
 

 
Fig.2 Scheme geometrizate a diferite tipuri de capcane: A. Structură anticlinală,  

B. Discontinuitate, C. Variaţie de facies, D. Falie 
 
  Acestea pot fi verticale sau orizontale. În anumite cazuri o singură formaţiune protectoare 
este suficientă, în alte cazuri este de preferat existenţa mai multor strate protectoare.
 Principial, există trei faze generice a activităţii de selecţionare a locului injecţiei, similare 
celor utilizate în explorarea şi producţia de petrol şi gaze. Prima fază, alegerea locului implică 
studii regionale de trecere în revistă pentru identificarea ariilor potenţiale de stocare. Obiectivul 
acesteia este identificare unuia sau mai multor locaţii ţinând cont de analizele regionale, modelare 
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şi evaluare a riscurilor. Analiza locaţiei, a doua fază, implică studii care să demonstreze 
fezabilitatea injecţiei şi stocării. Această fază va include în mod obişnuit foraje de evaluare (dacă 
astfel de foraje nu există deja), achiziţionarea mai multor date de detaliu şi testări iniţiale care să 
ajute la planificarea monitorizării viitoare şi analiza detaliată a riscurilor. Cea de a treia fază, 
implică o detaliere suplimentară a planurilor de dezvoltare şi o înţelegere mai exactă a detaliilor 
referitoare la formaţiunea ţintă cum ar fi proprietăţile ei petrofizice şi a capacităţii de injectivitate. 
 Evident, toate aceste faze de caracterizare a locaţiei sunt subsecvente studiilor regionale şi 
la nivel de bazin de evaluare a capacităţii de stocare geologică a CO2 

 Nu există un standard sau un procedeu unanim acceptat de calcul sau de estimare a 
capacităţii de strocare subterană a dioxidului de carbon a unui strat, structuri, bazin, zonă, ţară sau 
la nivelul planetei. Aceasta explică în parte marea varietate a rezultatelor publicate referitoare la 
estimările diferiţilor autori bazate pe diferite date şi metode de calcul (Bradshaw et all, 2006). Cu 
toate acestea IEA –GHG acceptă în 2004 o capacitate mondială cuprimsă între 400 şi 10 000 Gt în 
acvifere saline profunde, aproape 1 000 Gt în zăcăminte epuizate de petrol şi gaze şi circa 30 Gt în 
strate neexploatabile de cărbuni (CO2 NET, 2006). 
 Pentru calculul capacităţii se fac se pot face şi de fapt, se fac o serie de estimări în funcţie 
de natura şi scopul evaluării şi acestea se găsesc în diferitele regiuni ale piramidei de resurse 
(Bradshaw et all, 2006). Această piramidă ia în consideraţie trei categorii tehnce şi economice 
denumite capacitate teoretică, realistă şi viabilă. 
  
3. Exemple de proiecte în derulare 
 
 În diferite zone ale planetei există în derulare numeroase proiecte de injecţie a dioxidului de 
carbon în formaţiuni geologice. Aceste proiecte au fie un caracter experimental sau demonstrativ 
fie un caracter industrial (Fig.3). 
 

 
Fig.3 Distribuţia geografică a principalelor proiecte de stocare geologică a CO2 

 
Proiectul Sleipner, Norvegia 
 Compania Statoil (acum StatoilHydro) este prima care a declanşat un astfel de proiect după 
ce Norvegia a impus o taxă pe emisiile de CO2 provenite de la exploatările marine de petrol şi gaze. 
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Începând din 1966 aceasta utilizează amina pentru a reţine 9 % dioxidul de carbon existent 
în gazul natural extras din zăcământul Vest Sleipner din Marea Nordului. În cantitate de aproape un 
milion de tone pe an, acesta este injectat într-un acvifer salin (formaţiunea grezoasă Utsira) aflat la 
circa 800 de metri sub fundul mării şi la 250 de Km de coastă (Fig. 4).  Forajele de extracţie a 
gazelor naturale sunt situate la  1700 de metri în adâncime şi 1 000 m distanţă orizontală de forajul 
prin care se injectează  CO2  Monitorizarea atentă şi simularea riguroasă  sugerează că în mii de 
ani, CO2 se va dizolva în saramura existentă în acvifer, se va îngreuna şi se va depune în partea 
inferioară a acestuia. 
 

 
 
Fig.4 Proiectul Sleipner : injectarea dioxidului de carbon în formaţiunea Utsira (după Torp, 2008) 
 
Proiectul Nagaoka, Japonia 
 Proiectul Nagaoka a avut drept scop realizarea unui test de injecţie a dioxidului de carbon 
într-un acvifer salin şi monitorizarea comportării acestuia. Proiectul a fost declanşat în anul 2000 
când s-a obţinut permisiunea de folosire temorară a zăcământului de gaze Minami-Nagaoka 
aparţinând companiei Teikoku Oil localizat pe malul stâng al râului Shibumi în partea de sud a 
oraşului Nagaoka (Fig. 5). 
 Roca rezervor selectată este predominant gresoasă şi are o grosime de aproximativ 60 de m 
aparţinând formaţiunii Haizume de vîrstă Plieistocen inferior care este situată la o adâncime de 1 
100 m. Zacământul ales are o structură anticlinală închisă iar locul testării se află pe flancul sudic. 
În locul testării rezervorul este înclinat cu 15 grade spre est- nordest. În funcţie de litologie, 
formaţiunea este împărţită în 5 zone.Dintre acestea, a fost aleasă pentru injecţie zona 2 (grosime 
aproximativ 12 m) ca având permeabilitatea cea mai favorabilă 
 Injectia a început cu 20 tone pe zi în 2003 şi a continuat în 2004 cu 40 t/zi. Injecţia a fost 
terminată în ianuarie 2005 cu o cantitate totală cumulată de 10 405 tone fără a se întâmpina 
probleme în toată această operaţie. 
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Fig.5 Sonda de injectie şi instalaţiile auxiliare la Nagaoka (sursa Internet) 
 

Proiectul Gorgon (Australia) 
 
 Proiectul Gorgon, ce se realizează în comun de trei dintre cele mai mari companii 
energetice mondiale (Chevron, ExxonMobil şi Shell) are drept scop exploatarea zăcămintelor de 
gaze naturale Gorgon situate în mare la 130 km de ţărmul Australiei de vest.  

 
Fig.6 Secţiune geologică prin zăcămintele de gaze Gorgon cu indicarea formaţinii geologice în care 

se va injecta dioxidul de carbon (sursa Internet) 
Zăcământul conţine rezerve exploatabile de aproape 40 de trilioane de metri cubi de gaze fiind cel 
mai mare zăcământ din Australia.  
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Proiectul include construirea unei conducte submarine până la insula Barrow situată în 
apropierea zăcămintelor, a unei mari instalaţii de lichefiere a gazelor şi a facilităţilor portuare 
necesare exportului acestora pe piaţa mondială precum şi managementul gazelor cu efect de seră 
prin injectarea dioxidului de carbon rezultat din rafinarea gazelor naturale precum şi din alte 
activităţi legate de exploatare. CO2 va fi injectat la  2 200 m adâncime, în nisipurile şi gresiile 
formaţiunii Dupuy de vârstă Jurasic superioară situate sub estul insulei Barrow (Fig. 6). La această 
adâncime presiunea de zăcământ este de 22 Mpa iar temperatura de 100 grade Celsius. În aceste 
condiţii CO2 va avea o densitate de 550 kg/m3 faţă de apa proaspătă de 970 Kg/m3 şi apa oceanică 
obişnuită de 1030 kg/m3 

 
4. Actiuni în Romania 
 
 Nu cunoştem în Romania existenţa unei instituţii specializate în preocupările căreia să 
existe stocarea geologică a dioxidului de carbon. Unele încercări au fost făcute totuşi de Institutul 
National de Geologie şi Ecologie Marină (GeoEcoMar) care în cadrul unor proiecte finanţate de 
Comisia Europeană (CO2NET EAST şi Geocapacity) şi în cadrul unei finanţări infime a realizat 
unele acţiuni de diseminare a cunoştinţelor despre captarea şi stocarea dioxidului de carbon şi de 
evaluare a capacităţii de stocare existente pe teritoriul ţării (Fig.7). Rezultatele acestei evaluări sunt 
incluse într-o perspectivă europeană în cadrul proiectului respectiv 
 
 
 

 
 

Fig.7 Zonele cu potenţial de stocare geologică a CO2 în Romania - acvifere saline profunde 
(galben) şi grupuri de zăcăminte de petrol sau gaze (portocaliu). 

 
 În anul 2007 a fost înfiinţată asociaţia „Clubul CO2 „ din Romania cu scopul specific de 
promovare şi stimulare a activităţilor legate de captarea şi stocarea dioxidului de carbon. Membrii 
fondatori au fost un Institut de cercetări o Companie privată cu activităţi în domeniul protecţiei 
mediului şi trei persoane fizice. Curând au devenit membrii ai asociaţiei o serie de companii şi 
Institute prestigioase din Romania şi străinătate iar mai multe asociaţii au devenit asociate.  



 

 

8

8

 O primă acţiune a Asociaţiei a fost organizarea în septembrie 2008 a primului 
Simpozion internaţional de promovare a CCS în Romania cu o numeroasă participare din ţară şi din 
străinătate. 
  

 
 

 Concluzii 
 
 Concentraţia de gaze cu efect de seră (în particular dioxid de carbon) în atmosferă a crescut 
continuu în ultimul secol, accelerându-se în ultimii 40 de ani. Există o convingere aproape 
unanimă, deşi încă nu universală, că atmosfera pământului se încălzeşte (Kerr, 2006). În ce măsură 
primul fenomen este cauza celui de al doilea continuă să fie dezbătut în anumite cercuri deşi 
ultimul raport IPCC (IPCC, 2007) şi multe alte articole ştiinţifice recente pare să fie destul de 
categorice în această privinţă. S-ar putea ca în curând consideraţiile politice să depăşească această 
dezbatere ceea ce va duce la o proliferare a acţiunilor legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră. 
 Dacă – şi trebuie să recunoaştem că acest dacă este încă destul de mare – omenirea va 
declanşa o acţiune serioasă de evitare şi de stocare a emisiilor acest fapt va avea un imens impact 
tehnologic, economic şi social. O alternativă la stocarea CO2 ar putea fi, simplu încetarea 
producerii lui. Există opţiuni la evitarea producerii sale dar nici una nu este mai puţin costisitoare 
decât stocarea sa. Dilema reducerii emisiilor poate fi simplificată la extrem fie prin arderea a mai 
puţini combustibili ce produc emisii sau prin continuarea arderii combustibililor bogaţi în carbon şi 
stocarea dioxidului rezultat. Se vor aplica, probabil mai multe metode în mod simultan dar, în mod 
cert captarea şi stocarea va fi una dintre acestea cel puţin pentru o bună perioadă de timp. 
 In această acţiune, experienţa căpătată în explorarea şi exploatarea pe plan mondial a 
petrolului şi gazelor naturale poate fi transpusă cu adaptari minore în domeniul stocării dioxidului 
de arbon. Nu este o simplă coincidenţă faptul că pionierii stocării geologice a CO2 sunt chiar marile 
companii mondiale din domeniul petrolulu şi gazelor.  
 Dar omenirea emite deja anual 30 000 000 000 de tone de bioxid de carbon. Una dintre 
puţinele instalaţii în funcţiune (Sleipner, Norvegia) stochează geologic 1 000 000 de tone CO2 pe 
an. Simpla comparaţie a acestor două cifre demonstrază amploarea efortului ce trebuie făcut în 
această direcţie.Pe de altă parte consumul mondial al combustibililor fosili este într-o creştere 
continuă, nu poate fi stopat şi o dată cu el creşte neîncetat şi cantitatea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 
 Schimbările climatice reprezintă o problemă globală. Reducerea intensităţii lor, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră aşteaptă şi ele o soluţie globală la care fiecare naţiune este 
chemată să-şi aducă contribuţia.Probabil că aceasta constituie una dintre cele mai mari încercări 
aflate în faţa umanităţii în secolul 21. 
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