
C. E. GERAQUE COLLET  - CONTEUDO PROGRAMÁTICO – 1º BIMESTRE/2022 

Profº José Marcondes Gomes Felix DISCIPLINA : BIOLOGIA 

SÉRIE: 3º FORM GERAL TURMA: 3001  

 

Efeito estufa é essencial para a existência humana. Mas aumenta o aquecimento global 

 

O efeito estufa é um processo importante para a existência da vida na Terra na forma em que a 
conhecemos. Sem ele, a temperatura média do planeta seria em torno de 18°C negativos. Para efeito de 
comparação, a temperatura média global próxima à superfície é de 14ºC. Se hoje estamos vivos é devido 
ao efeito estufa, que mantém o planeta habitável. No efeito estufa, a radiação solar que atinge a atmosfera 
interage com os gases ali presentes. Nessa interação, os chamados gases de efeito estufa (GEE) absorvem 
a radiação solar e passam a emitir de volta para a superfície terrestre radiação infravermelha, ou, melhor 
dizendo, calor. Somente parte desse calor (radiação infravermelha) consegue sair da atmosfera e voltar 
para o espaço – e é assim que a Terra consegue manter sua temperatura. 

Alguns exemplos desses gases que interagem com a radiação solar são dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), óxido nitroso (N2O) e a família dos CFCs (CFxCly). Saiba mais sobre eles na matéria: “O que são os 
gases do efeito estufa“. 

A temperatura média global se mantém praticamente inalterada quando o balanço da quantidade de 
energia solar incidente e de energia refletida na forma de calor está equilibrado. Entretanto, esse 
equilíbrio pode ser desestabilizado de várias formas: pela mudança na quantidade de energia que chega à 
superfície terrestre; pela mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol; pela mudança na quantidade de 
energia que chega à superfície terrestre e é refletida de volta para o espaço, devido à presença de nuvens 
ou de partículas na atmosfera (também chamadas de aerossóis, que resultam de queimadas, por 
exemplo); e pela alteração na quantidade de energia de maiores comprimentos de onda refletida de volta 
ao espaço, devido às mudanças na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. 

Gases de efeito estufa 
Os gases de efeito estufa são aqueles que interagem com a radiação solar e contribuem para o efeito 
estufa. O dióxido de carbono (CO2), o gás metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozônio (O3) estão entre 
os principais gases do efeito estufa. Entretanto, o Protocolo de Quioto inclui também o hexafluoreto de 
enxofre (SF6) e duas famílias de gases como importantes para o efeito estufa: os hidrofluorocarbonetos 
(HFC) e os perfluorocarbonetos (PFC). 

• O CO2 é o gás de efeito estufa mais abundante. Ele é emitido de forma significativa por meio de 
atividades humanas que envolvem a queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás 
natural) e o desmatamento. Desde a Revolução Industrial, a quantidade de CO2 presente na 
atmosfera aumentou 35%. E, atualmente, considera-se que ele seja responsável por 55% das 
emissões mundiais de gases do efeito estufa. 

• O gás metano é um GEE 21 vezes mais forte que o CO2. As emissões de origem humana desse gás 
decorrem principalmente da atividade pecuária e da decomposição da matéria orgânica de aterros 
sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas. 

• O óxido nitroso é um GEE 310 vezes mais potente que o CO2. A emissão antrópica desse gás decorre 
do tratamento de dejetos animais, do uso de fertilizantes, da queima de combustíveis fósseis e de 
alguns processos industriais. 

• O ozônio é encontrado naturalmente na estratosfera (camada atmosférica situada entre 11 km e 50 
km de altitude), mas pode ser originado na troposfera (camada atmosférica situada entre 10 km a 
12 km de altitude) pela reação entre gases poluentes emitidos pelas atividades humanas. Na 
estratosfera o ozônio forma uma camada que tem a importante função de absorver a radiação solar 
impedindo a entrada de grande parte dos raios ultravioletas. Porém, quando formado na troposfera 
em grande quantidade, é prejudicial aos organismos. 

• Os hidrofluorcarbonos (HFCs), utilizados como substitutos dos clorofluorcarbonos (CFCs) em 
aerossóis e refrigeradores, têm alto potencial de aquecimento global (de 140 a 11.700 vezes mais 
potente que o CO2). 

• O hexafluoreto de enxofre, utilizado principalmente como isolante térmico e condutor de calor, é o 
GEE com maior poder de aquecimento global (23.900 maior do que o CO2). 
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https://www.ecycle.com.br/2426-metano
https://www.ecycle.com.br/2426-metano
https://www.ecycle.com.br/4064-oxido-nitroso
https://www.ecycle.com.br/6037-gases-de-efeito-estufa.html
https://www.ecycle.com.br/6037-gases-de-efeito-estufa.html
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolo-de-quioto
http://www.cpa.unicamp.br/alcscens/abc/abc/18-gases-de-efeito-estufa-gee
http://www.cpa.unicamp.br/alcscens/abc/abc/18-gases-de-efeito-estufa-gee
https://enamb.eel.usp.br/system/files/2018/trabalho/191/thaisdossantosmoraes-iiienamb.pdf


• O potencial de aquecimento global dos perfluorcarbonos (PFCs), utilizados como gases em 
refrigerantes, solventes, propulsores, espumas e aerossóis, é de 6.500 a 9.200 vezes mais forte que 
o do CO2. 

Aquecimento global 
Análises mostraram que, nos últimos cinco séculos, a temperatura média global do ar e dos oceanos teve 
aumento crescente, caracterizando um processo de aquecimento global. Nos últimos 100 anos, a 
temperatura média global de superfície aumentou cerca de 0,74 ºC. Esse número pode não parecer de 
grande importância, entretanto, de acordo o 5º Relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas (IPCC), as consequências negativas do aquecimento global já estão ocorrendo, e de forma 
intensificada. Eventos como a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e 
intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como 
tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor, secas prolongadas são os principais 
fenômenos deletérios apontados como consequência do aquecimento global. 

Apesar de alguns cientistas e amadores possuírem argumentos que questionam a origem antropocêntrica 
do aquecimento global, no meio acadêmico é amplamente aceito que esse fenômeno se deve à 
intensificação do efeito estufa causada pelas atividades humanas. 

Conceito e consequências 
A camada de ozônio é responsável por proteger a Terra da ação de raios ultravioletas prejudiciais à saúde 
dos seres vivos. Ela está localizada na estratosfera, que é a segunda camada mais próxima da superfície da 
Terra, e com uma espessura de aproximadamente 15 km.  O gás responsável pela criação dessa camada é 
o ozônio. Ele é um gás instável, oxidante, diamagnético, reativo, de cor azul, formado por três átomos de 
oxigênio (O3). Embora seja um gás extremamente reativo, ele é produzido naturalmente pela estratosfera 
através da reação fotoquímica de raios ultravioletas sobre as moléculas de oxigênio. 

Portanto, a concentração desse gás é o resultado do equilíbrio entre a sua produção e destruição, que 
provoca uma alta reatividade, formando uma camada de alta e baixa concentração: camada de ozônio. A 
produção do ozônio pode ocorrer de duas formas: 

Troposfera: na região mais baixa da atmosfera, onde o ozônio é produzido através da oxidação do oxigênio 
(O2) na presença do óxido nitroso(N2O) e luz solar; 

Estratosfera: a produção e destruição do ozônio ocorrem constantemente e de forma natural. Nessa região, 
ele é produzido através da radiação ultravioleta atuante sob a molécula de oxigênio (O2). Essa reação 
quebra a molécula em dois átomos de oxigênio, que ao se ligarem formam, cada um, uma molécula de 
oxigênio (O2). 

Os efeitos e reações causados pelo ozônio, no entanto, podem variar de acordo com o local em que é 
encontrado. Se for encontrado em altos níveis na troposfera, a produção de ozônio causa chuva ácida e a 
poluição do ar, por exemplo. 
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https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/quimica/chuva-acida


 

Representação do buraco na camada de ozônio (Foto: Wikipedia) 

Buraco na camada de ozônio 
Um dos grandes problemas ambientais discutido nos dias atuais é o aumento do buraco na camada de 
ozônio. Muitos desse fatores acontecem através das atividades humanas, como a produção de gases 
prejudiciais ao ambiente, por exemplo. O mais prejudicial de todos, são os clorofluorcarbonos (CFC), 
composto por cloro, flúor e carbono, que juntos podem acabar com cem mil moléculas de ozônio. 

A maior parte desses gases são encontrados em sistema de refrigeração, produtos com embalagem 
aerossol, materiais plásticos, etc. Além deles, existe a presença de gases como o gás carbônico (CO2) 
produzido por automóveis e queima de combustíveis fosseis que contribuem para esse problema. 

Em contraste a essa reação, quando a luz solar consegue penetrar nos óxidos de nitrogênios, também 
produzidos por veículos automotores, estes podem reagir e liberar átomos de oxigênio benéficos. O 
problema é que, embora o CFC seja produzido em menor quantidade, os seus efeitos conseguem 
ultrapassar o número de moléculas de ozônio destruídas pelos automóveis. 

Brasil  
 
Um pesquisa revelada pelo Instituto de Pesquisa Espaciais (INPE), que acompanha o processo 
desde 1978, explica que a camada de ozônio no Brasil ainda não perdeu 5% do seu tamanho 
original. Isso quer dizer que eles não perceberam nenhum aumento no buraco que fosse muito 
significativo. Para eles, pode haver diferença da produção de CFC no país, que é produzido em 
menor quantidade, se comparado a países mais desenvolvidos. Existe uma mistura de butano e 
propano que é mais acessível do que os gases CFC, portanto, os produtores brasileiros preferem 
fazer essa substituição. 
 

 


