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RESUMO 

 

 

As atividades emergentes em Ensino de Física estão continuamente se aprimorando na forma 

de ensinar e em demonstrar conceitos físicos presentes no dia a dia. No entanto, na maioria 

das vezes essas atividades não têm sucesso em alcançar a aprendizagem significativa dos 

alunos. Um dos fatores que contribuem com esse quadro é o número insuficiente de material 

didático que deva ser usado na explicação de fenômenos físicos envolvidos no cotidiano do 

aluno. Desde esse enfoque, esta monografia de Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

“Conceitos das Mudanças Climáticas e o Ensino de Física” apresenta um tema que envolve 

processos de Física ambiental cujo conteúdo está estruturado em diversos conceitos desde a 

física básica até a física moderna. Além disto, esta monografia sugere atividades de ensino 

que valorizam a aproximação Ensino de Física e cotidiano do aluno. Como exemplo, mostra-

se o assunto da radiação solar como um dos principais fatores para os processos físicos, 

químicos e biológicos no meio ambiente. Esse tema além de contribuir na formação do aluno 

também o conscientiza sobre a influência da radiação no clima. Outros exemplos aqui 

tratando a mudança climática, entre outros, explica-se a relação do aumento do nível dos 

mares com a absorção de calor, e, a relação da radiação solar com a quantidade de aerossóis 

na atmosfera, pois quanto maior for a quantidade de aerossol menor a liberação de radiação de 

onda longa que emerge. Em síntese, o trabalho enfatiza a junção do cotidiano em médio 

ambiente e o Ensino de Física de modo que promova uma aprendizagem dupla em conceitos 

físicos para o dia a dia. 

 

Palavras Chaves: Mudanças Climáticas; Relação da Física com cotidiano; Ensino de Física. 

  



 

  



ABSTRACT 

 

 

Emerging activities in Physical Education are continually improving the way of teaching and 

to demonstrate physical concepts present in everyday life. However, most of the time these 

activities are not successful in achieving significant student learning. One of the factors 

contributing to this situation is the insufficient number of teaching materials that should be 

used in the explanation of physical phenomena involved in the student daily. From this 

perspective, this monograph Work Completion of course entitled "Concepts of Climate 

Change and the Physics Education" presents a subject that involves environmental physics 

processes whose content is structured in several concepts from basic physics to modern 

physics. Moreover, this monograph suggests teaching activities that value the Physics 

Teaching approach and everyday student. As an example, shows up the subject of solar 

radiation as a major factor for the physical, chemical and biological processes in the 

environment. This theme and contribute in shaping the student also raises awareness about the 

influence of radiation on the climate. Other examples addressing climate change here, among 

others, explains the relationship of the increase in sea level with the absorption of heat, and 

the ratio of solar radiation to the amount of aerosols in the atmosphere, since the greater the 

amount of lower release aerosol longwave radiation emerges. In summary, the study 

emphasizes the junction everyday in average temperature and the Physics Teaching in order to 

promote a dual learning in physics concepts to everyday life. 

 

 

Key words: Climate Change; Relation of physics to everyday life; Physics Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O domínio do conhecimento da física básica é de extrema importância para a 

formação de qualquer aluno, especialmente daquele que pretende seguir uma carreira em 

cursos de Ciência ou Tecnologia. No entanto, em contraste com essa perspectiva, observa-se 

nas escolas que a maioria dos alunos não apresenta interesse nesse aprendizado fazendo assim 

com que a matéria se torne uma das mais temidas. Uma forma de fazer os alunos se 

interessarem mais pela física é inserindo temas que se aproximam do cotidian deles. Um tema 

muito comentado no mundo inteiro e que se observa no dia a dia são as mudanças climáticas. 

De um modo geral, as pessoas desconhecem como que ocorre ou o porquê ocorrem essas 

mudanças e uma forma de trazer esse tema para o meio da sociedade é inserindo nas escolas 

como exemplo do dia a dia. Dessa forma, além de promover a aprendizagem significativa do 

aluno também seria uma maneira de conscientizá-lo. 

Como pode ser observado no meio que vivemos, as mudanças climáticas estão 

diretamente relacionadas com a física, cujos conteúdos podem ser levantados no Ensino de 

Física com as mudanças climáticas globais e regionais. Sendo assim, seria uma forma do 

aluno entender o que está acontecendo com o clima onde ele vive e no resto do planeta. Os 

temas físicos usados na meteorologia são de fácil compreensão e são conceitos que devem ser 

aplicados nas escolas em tópicos de física moderna, óptica, termodinâmica, entre outros. 

Esses conceitos devem ser lecionados de forma demonstrativa auxiliando na compreensão das 

mudanças climáticas. Diante disto, o objetivo desta monografia é investigar a correlação de 

conceitos envolvendo as mudanças climáticas com as atividades de ensino-aprendizagem de 

Física. Ou seja, a proposta deste trabalho de Conclusão de Curso é produzir material didático 

voltado ao meio ambiente global de uma forma geral e de uma forma mais regional de modo 

que possam ser inseridos como temas transversais do tipo CTS (Ciência – Tecnologia – 

Sociedade) e meio ambiente nas aulas de disciplinas de Física. 
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2. RELAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA, CTS E MEIO AMBIENTE 

 

 

Um dos problemas frequentes observados de um aluno da escola é seu questionamento 

constante por estudar Física, já que não consegue associá-la ao seu cotidiano, criando-se um 

desencantamento com a disciplina desenvolvida na escola. O problema é acrescentado com a 

disposição do professor formado de um programa já bem estabelecido [1], não conseguindo 

fazer mudanças. Sendo assim, esta havendo uma dificuldade de inserir propostas de ensino 

que levassem a uma maior inclusão da Física no cotidiano do país [2]. Algumas pesquisas 

identificaram essas dificuldades dos alunos e, entre elas, podemos citar: o uso do formalismo 

matemático, a leitura de gráficos, medida com propagação de erro, a interpretação de 

diagramas e tabelas [3]. Esses elementos exigem um grau de abstração que os alunos não 

demonstram certo domínio. Além de revelar pouco conhecimento dos fenômenos naturais e 

dos métodos empregados na investigação, os alunos escolares demonstram um domínio muito 

limitado das diferentes linguagens (oral, gráfica, matemática), necessárias para a construção 

dos conceitos científicos. Além disto, não esta havendo uma conexão entre os conteúdos 

ensinados em Física e outras disciplinas, de modo que estejam voltados ao contexto do 

cotidiano dos alunos. Esse fato é uma realidade a pesar das renovadas propostas dos PCNs 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), tentando o aprimoramento do ensino de ciências [4], no 

modo de proporcionar para os alunos a percepção de conceitos científicos e a vivencia do 

método cientifico. 

Este TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) valoriza a demonstração de um fenômeno 

que tem o mesmo efeito na aprendizagem significativa do aluno, e talvez, maior valor do que 

mostrar uma imagem. Normalmente, o aprendizado desses fenômenos necessita dos 

estudantes uma dose de imaginação para a visualização do sistema que se está estudando e 

dos efeitos resultantes. Quando este exercício de imaginação pode apoiar-se em temas 

transversais de Ciência, Tecnologia ou do Meio Ambiente que fazem parte do cotidiano, a 

dificuldade do aluno é reduzida. Ressalta-se deste TCC a prioridade na contextualização do 

material didático tratando mudanças climáticas com o cotidiano do aluno, de um modo que 

sejam bastante apropriados para aproximar o que se estuda na escola com o que se observa no 

meio ambiente. Além disto, ressalta-se que o pensamento dinâmico e interativo de CTS e 

meio ambiente onde forma ao aluno a realizar a pratica de: Entender, Discutir, Explicar e 

Refletir, esta sendo assumido, desde 1997, nos textos dos PCN, cujo principio não aceita o 
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procedimento convencional de ensino exclusivamente expositivo, ou tipo narrativo [5, 6, 7, 

8]. Na sociedade contemporânea é cada vez mais importante que os alunos se apropriem da 

linguagem da ciência e da tecnologia e se expressem corretamente sobre esses campos do 

conhecimento, a fim de que possam participar de forma articulada em discussões acerca de 

temas atuais do meio ambiente, preparando-se plenamente para o exercício da cidadania. 

Desde essa óptica, a escolha da temática deste TCC esta justificado dado que promove a 

contextualização de processos inerentes nas mudanças climáticas com os conteúdos de 

Ciências (oferecidos nas escolas), desde um enfoque prático de CTS e meio ambiente. 

De acordo com Santos e Mortiner [9], a abordagem CTS e meio ambiente objetiva a 

preparação dos alunos para o pleno exercício da cidadania, e caracteriza-se pela promoção da 

alfabetização científica e tecnológica para formar cidadãos críticos, frente às questões que 

envolvem a ciência, a tecnologia e suas interações com a sociedade. Em sintonia com as 

observações de Rosenthal, muito bem explanada no artigo de Santos e Mortimer [10], 

apresenta-se alguns aspectos relativos ao Ensino de ciências: 

1. sociológica – que incluiria a discussão sobre as influências da ciência e tecnologia sobre a 

sociedade e dessa última sobre o progresso científico e tecnológico; e as limitações e 

possibilidades de se usar a ciência e a tecnologia para resolver problemas sociais; 

2. política – que passa pelas interações entre a ciência e a tecnologia e os sistemas público, de 

governo e legal; a tomada de decisão sobre ciência e tecnologia; o uso político da ciência e 

tecnologia; ciência, tecnologia, defesa nacional e políticas globais; 

3. econômica – com foco nas interações entre condições econômicas e a ciência e a 

tecnologia, contribuições dessas atividades para o desenvolvimento econômico e industrial, 

tecnologia e indústria, consumismo, emprego em ciência e tecnologia, e 

4. humanística – aspectos estéticos, criativos e culturais da atividade científica, os efeitos do 

desenvolvimento científico sobre a literatura e as artes, e a influência da humanidades na 

ciência e tecnologia. 

Essas afirmações ampliam a visão sobre as relações CTS – meio ambiente e o Ensino de 

Ciências, as quais poderiam ser abordadas nos currículos como questões da natureza 

promovendo ainda mais a educação científica, tecnológica e social. Desde esse contexto, os 

conteúdos de mudanças climáticas poderiam ser abordados de forma integrada com seus 

aspectos socioeconômicos, políticos, éticos, ambientais e históricos. Em relação à natureza da 
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ciência, ressalta-se a importância das discussões sobre os processos de ensino-aprendizagem, 

cujo objetivo é auxiliar a construção de uma visão crítica da ciência e de suas implicações 

sociais, através de temas relacionados à filosofia e sociologia da ciência. 

Por outra parte, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [10] atualmente em 

vigor proporciona o direito de todo cidadão em sua finalização dos estudos com a 

complementação da educação básica. Esse princípio inserido na educação nacional exige uma 

mudança nas orientações teóricas e metodológicas no que tange para o ensino de conteúdos 

específicos e procedimentos didáticos pedagógicos. Particularmente novas competências e 

habilidades deverão ser desenvolvidas nos campos do ensino de Ciências da Natureza com 

implicações da Ciência, Tecnologia e meio ambiente nos modos de produção social. Essas 

novas diretrizes educacionais vêm ao encontro da tendência educacional para a cidadania, que 

aproxima o aluno da interação com a Ciência, Tecnologia e meio ambiente em todas as 

dimensões da sociedade, oportunizando a ele uma concepção ampla e social do contexto 

científico. 
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3 FÍSICA CONCEITUAL DO MEDIO AMBIENTE 

 

 

3.1 PROPAGAÇÃO DE UMA ONDA 

 

 

Quando colocamos uma fila de dominós, por exemplo, e derrubarmos o primeiro, pode 

dizer que se causou uma perturbação somente no primeiro dominó. Mas sabemos que todos os 

outros irão cair em seguida. Este é o famoso "efeito dominó". Podemos ver neste caso o que é 

uma perturbação se propagando de um lugar para o outro. A perturbação causada no primeiro 

dominó chegou até o último, derrubando-o, apesar de cada dominó não ter saído da sua 

posição inicial. Note também que somente a energia aplicada ao primeiro dominó chegou até 

a última peça, ou seja, a perturbação transportou somente energia. O que acontece nesse 

exemplo basicamente é o que acontece numa onda. Uma perturbação é causada, por alguma 

fonte, e esta perturbação propaga-se de um ponto para o outro através de um meio. Veja 

alguns exemplos: Uma pessoa movimenta a extremidade de uma corda para cima e para baixo 

num movimento transversal, e a perturbação propaga-se até a outra extremidade. Outro 

exemplo é um terremoto no fundo do mar causa uma perturbação nas águas do oceano, e esta 

perturbação propaga-se até encontrar algum continente, causando ondas gigantes conhecidas 

como Tsunamis. Um alto falante causa uma perturbação nas densidades locais das moléculas 

de ar, e esta perturbação propaga-se até nossos ouvidos permitindo que possamos ouvir o som 

gerado pelo mesmo. 

 

 

3.2 TIPOS DE ONDAS 

 

 

As ondas são classificadas de várias formas, porem os três principais tipos são: Ondas 

mecânicas: Estes tipos de ondas obedecem às leis de Newton e precisão de um meio material 

para se propagar. Alguns exemplos são citados: ondas da água, as ondas sonoras e ondas 

sísmicas. Ondas eletromagnéticas: Este tipo de onda está presente a todo tempo; exemplos 

dela é a luz visível (a que é emitida pelo sol e por lâmpadas), a luz ultravioleta, ondas de 

rádios e televisão, micro-ondas, raios x e ondas de radar. Elas não necessitam de um meio 
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material para se propagar podendo se propagar no vácuo (exemplo: luz proveniente de 

estrelas), Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, a 

velocidade da luz, que é escrita pela letra “c” e tem o valor de 299 792 458 m/s. Ondas de 

matéria: Estas ondas provavelmente nunca tenha ouvido falar, apesar de ela ser usada na 

tecnologia moderna, ela se forma em uma escala de tamanho bem reduzido. Essas ondas são 

associadas com a vibração de elétrons, prótons e outras partículas elementares, e mesmo com 

átomos e moléculas. Estas ondas no contexto quântico são formadas por partículas, isso faz 

pensar que é uma coisa normal, pois as ondas do mar também são formadas por partículas, 

mas as ondas do mar são formadas por milhões de partículas e ondas de matéria a partícula 

que se define como onda [11]. 

As definições desses tipos de ondas ajuda a entender que para cada situação existe uma forma 

deferente de se ver e interpretar. Aqui iremos falar exclusivamente das ondas 

eletromagnéticas, que são elas os mais presentes em nosso cotidiano, e as que são usadas em 

tudo no meio tecnológico. 

 

 

3.3 ONDAS ELETROMAGNÉTICAS 

 

 

É importante resaltar o quanto estamos imersos em ondas eletromagnéticas. Iniciando 

pelo Sol, a maior e mais importante fonte para os seres terrestres, cuja vida depende do calor e 

da luz recebidos através de ondas eletromagnéticas. Além de outras, recebemos também, a 

radiação eletromagnética emitida, por átomos de hidrogênio neutro que povoam o espaço 

interestelar da nossa galáxia (figura 3.1); as emissões na faixa de radiofrequências dos 

"quasares" (objetos ópticos que se encontram a enormes distâncias de nós, muito além de 

nossa galáxia, e que produzem enorme quantidade de energia); pulsos intensos de radiação 

dos "pulsares" (estrelas pequenas cuja densidade média é em torno de 10 trilhões de vezes a 

densidade média do Sol). 
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Figura 3.1: Esquema das ondas eletromagnéticas. 

 

Fonte: [12] 

 

 

3.3.1 Características das Ondas Eletromagnéticas  

 

 

As ondas eletromagnéticas são produzidas por fontes constituídas por cargas elétricas 

em movimento não uniforme. Uma vez produzidas, propagam-se a partir da fonte e 

independentemente desta, a uma velocidade de aproximadamente 3,0 x 10
8
 m/s, no vácuo. Os 

campos elétricos e magnéticos da onda eletromagnética plana constituem em uma identidade 

única, sendo perpendiculares entre si e à direção de propagação. A figura 3.2 ilustra 

claramente como se desloca e o formato que ela possui. 

 

Figura 3.2: Onda eletromagnética com campo magnético, campo elétrico e direção da onda. 

 

 

Fonte: [13]. 

 

As características essenciais de qualquer onda eletromagnética são: Frequência 

(vibrações por unidade de tempo) e o comprimento de onda (distância entre dois máximos 
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consecutivos ou distância percorrida pela onda durante um período de vibração, sendo o 

período o inverso da frequência de vibração); amplitude; direção e velocidade de propagação; 

polarização (direção de vibração do campo). 

A frequência de vibração, f, e o comprimento de onda, λ, estão relacionados entre si 

pela relação: 

 

    λ                                                                                                                                    (3.1) 

 

onde c é a velocidade de propagação da onda no vácuo. No caso das ondas, a amplitude da 

onda é uma medida da intensidade dos campos, medindo-se o campo elétrico em volt por 

metro (V/m), e o campo indução magnética em tesla (T). A este propósito, esclareça-se que na 

generalidade dos casos nos referiremos indução magnética,     , como sendo campo magnético, 

representado habitualmente por,     , havendo entre eles uma simples relação de 

proporcionalidade: 

 

      
 
                                                                                                                                     (3.2) 

 

Numa região onde observe ausência de materiais ( 
 
, a constante de permeabilidade 

magnética do vácuo). A intensidade do campo magnético,     , é expressa no sistema 

internacional de unidades (SI) em Ampere por metro (A/m.) 

Na vizinhança de obstáculos, como o relevo do terreno, espelhos de água, construções, 

etc., a difração sofrida por uma onda eletromagnética, em geral, modificam também a sua 

amplitude, mas não alteram a frequência. Modificam ainda a polarização da onda [11]. 

 

 

3.3.2 Espectro Eletromagnético  

 

 

A palavra espectro (do latim "spectrum", que significa fantasma ou aparição) foi usada 

por Isaac Newton, no século XVII, para descrever a faixa de cores que apareceu quando numa 

experiência a luz do Sol atravessou um prisma de vidro em sua trajetória. Atualmente chama-

se espectro eletromagnético à faixa de frequências e respectivos comprimentos de ondas que 

caracterizam os diversos tipos de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas quando 
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não apresentam nenhuma variação no meio onde estão se propagando (vácuo) têm a mesma 

velocidade, modificando a frequência de acordo com espécie e, consequentemente, o 

comprimento de onda, ou seja, como as velocidades são iguais independentes do 

comprimento de onda, quanto maior o seu comprimento de onda menor será sua frequência, e 

assim vice versa. A figura 3.3 mostra bem essa variação do comprimento de onda e da 

frequência, onde a faixa entre 400 a 700 nm são os espectro visíveis ao olho humano. 

 

  Figura 3.3: Espectro eletromagnético. 

 

Fonte: [14]. 

 

Fisicamente, não há intervalos no espectro. Podemos ter ondas de quaisquer 

frequências que são idênticas na sua natureza, diferenciando no modo como podemos captá-

las. 

 

 

3.3.3 Aplicação da Onda Eletromagnética 

 

 

Para se entender melhor as ondas eletromagnéticas é necessário saber onde que ela se 

aplica. Alguns exemplos definem bem essas aplicações. Micro-ondas: Aparelho 

eletrodoméstico utilizado no aquecimento de alimentos, sendo que o aquecimento se dá de 

forma uniforme de fora para dentro. Este aquecimento ocorre em razão de uma radiação 

eletromagnética de 2.450 MHz. Aquecedor solar: O aquecedor solar constitui de placas 

metálicas de cor escura onde absorvem radiação solar, sendo que ocorre a transformação de 
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energia solar para energia térmica, e acontece, pois há radiação eletromagnética. Aparelho 

celular: O aparelho celular utilizado para a comunicação. O seu funcionamento ocorre pelo 

envio e recepção de sinais de rádio pelo celular para a antena da estação de rádio que está 

mais próxima. Internet WI-FI: A tecnologia Wi-Fi é possível implementar redes que conectam 

computadores, celulares e outros dispositivos compatíveis que estejam próximos. Estas redes 

não exigem o uso de cabos, já que efetuam a transmissão de dados por meio de ondas 

eletromagnéticas na região da radiofrequência [11]. 

 

 

3.4. TERMODINÂMICA 

 

 

3.4.1 O que é Termodinâmica? 

 

 

 A termodinâmica é a parte da física que estuda as relações entre o calor trocado, e o 

trabalho realizado, num determinado processo físico que envolve a presença de um corpo e/ou 

sistema e o meio exterior. É através das variações de temperatura, pressão e volume, que a 

física busca compreender o comportamento e as transformações que ocorrem na natureza. A 

utilização direta desses princípios em motores de combustão interna ou externa faz dela uma 

importante teoria para os motores de carros, caminhões e tratores, nas turbinas com aplicação 

em aviões, etc. 

 

 

3.4.2 Descrições da Termodinâmica 

 

 

Os tópicos da termodinâmica estudados são. Calor: É a energia térmica em trânsito, 

que ocorre em razão das diferenças de temperatura existente entre os corpos ou sistemas 

envolvidos. Energia: É a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. 

A termodinâmica tem com principais pontos o estudo das leis, que são: 
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I. Lei zero A lei zero, ou anteprimeira lei, da termodinâmica estabelece com acontecem 

as trocas de calor entre os corpos. Ela está relacionada com a energia interna dos 

materiais expressa, indiretamente, pela temperatura. 

A definição da lei zero é: “se dois corpos estiverem em equilíbrio térmico com um 

terceiro, estarão em equilíbrio térmico entre si.” 

II. Primeira lei da termodinâmica: essa lei diz que a variação da energia interna de um 

sistema pode ser expressa através da diferença entre o calor trocado com o meio 

externo e o trabalho realizado por ele durante uma determinada transformação. 

As transformações que são estudadas na primeira lei da termodinâmica são: 

Transformação isobárica: ocorre à pressão constante, podendo variar somente o 

volume e a temperatura; Transformação isotérmica: ocorre à temperatura constante, 

variando somente as grandezas de pressão e volume; Transformação isocórica ou 

isovolumétrica: ocorre à volume constante, variando somente as grandezas de pressão 

e temperatura; Transformação adiabática: é a transformação gasosa no qual o gás não 

troca calor com o meio externo, seja porque ele está termicamente isolado ou porque o 

processo ocorre de forma tão rápida que o calor trocado é desprezível. 

 

III. Segunda lei da termodinâmica: enunciada pelo físico francês Sadi Carnot, e com por 

Kelvin e Clausius essa lei faz restrições para as transformações realizadas pelas 

máquinas térmicas como, por exemplo, o motor de uma geladeira. Seu enunciado, 

segundo Carnot, diz que: “Para que um sistema realize conversão de calor em 

trabalho, ele dele realizar ciclos entre uma fonte quente e fria, isso de forma contínua. 

A cada ciclo é retirado uma quantidade de calor da fonte quente, que é parcialmente 

convertida em trabalho e a quantidade de calor restante é rejeitada para a fonte fria”. 

Kelvin diz a respeito dessa lei que: “É impossível que um sistema remova energia 

térmica de um único reservatório e converta essa energia completamente em trabalho 

sem que haja mudanças adicionais no sistema ou em suas vizinhanças” [15]. Já 

Clausius disse que: “É impossível produzir um processo cujo único resultado seja a 

transferência de energia térmica de um corpo mais frio para um corpo mais quente” 

[15]. 

Dentro desses vários tópicos da termodinâmica ainda existem vários outros subtópicos 

que especificam outros conceitos, como radiação, etc [7, 15]. 
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3.4.3 Vibração das Moléculas 

 

 

Quando falamos de vibração de uma molécula estamos nos referindo a movimentos 

dos átomos que deixam fixo o centro de massa da molécula. Se o centro de massa se deslocar, 

o movimento é de translação. Existe, também, um tipo de movimento no qual a molécula gira 

como um todo, rigidamente, em torno de um eixo que passa por seu centro de massa, 

mantendo fixas as distâncias entre os átomos. Esse é o movimento de rotação. Para que se 

possa visualizar melhor, a figura 3.6 mostra como que uma molécula se comporta. 

 

Figura 3.4: Movimento das moléculas. 

 

 

 

 

 

Fonte: [48]. 

 

Existem três possibilidades distintas de translação, uma para cada direção no espaço 

tridimensional, e três de rotação, cada uma em torno de um dos três eixos que se cruzam no 

centro de massa da molécula. As vibrações de todas as moléculas podem ser descritas em 

termos de movimentos independentes, de modo que para cada movimento a frequência de 

vibração para todos os átomos seja a mesma. Esses são os modos normais de vibração. Esses 

modos são importantes para uma boa aproximação, as frequências de luz que são absorvidas 

por causa dos movimentos vibracionais dos átomos nas moléculas são aquelas que têm as 

mesmas frequências dos modos normais de vibração. Para outros tipos de vibrações como 

entre dois átomos entende-se que, no decorrer de uma vibração completa, os átomos se 

movem também em direções opostas. Um átomo de massa maior irá se mover menos que o de 

massa menor. Isso preserva a posição do centro de massa da molécula, que não varia. 

 Moléculas sofrem muitas vibrações características internas. A energia potencial 

armazenada nestes graus de liberdade internos contribui para uma amostra do conteúdo de 

energia, mas não a sua temperatura. Graus de liberdade mais internos tendem a aumentar a 

capacidade de uma substância de calor específico, contanto que as temperaturas são 

suficientemente elevadas para superar os efeitos quânticos. 
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 O comportamento termodinâmico das moléculas dos gases monoatômicos, como 

hélio, e dos gases diatômicos, como o nitrogênio, é muito diferente. Em gases monoatômicos, 

a energia interna é unicamente devido aos movimentos de translação. Os movimentos são 

translação em um espaço tridimensional em que as partículas se movem e trocam energia em 

colisões elásticas da mesma forma como fariam bolas de borracha colocadas num recipiente 

que foi agitado fortemente. Estes movimentos nas dimensões X, Y, e Z significam que os 

gases monoatômicos têm apenas três graus de liberdade de translação. 

 

 

3.4.4 Radiação Térmica 

 

 

A radiação térmica abrange uma vasta linha de estudos feita por grandes físicos de 

nomes bem conceituados como Kirchhoff, Planck, Wien, Stefan e Boltzmann, entre outros. 

Esse estudo se tornou um marco e um ponta pé inicial para uma nova física, a física moderna. 

A radiação térmica é a radiação eletromagnética emitida por um corpo em qualquer 

temperatura, constituindo uma forma de transmissão de calor, ou seja, por meio deste tipo de 

radiação ocorre transferência de energia térmica na forma de ondas eletromagnéticas. Todo 

corpo emite esse tipo de radiação para o meio que o cerca, e dele a absorve. Se um corpo está 

inicialmente mais quente do que o meio, ele irá se esfriar, porque a sua taxa de emissão de 

energia excede a taxa de absorção. 

Através desse processo é que o calor do Sol chega até a Terra. Sem ele não haveria 

vida na Terra. 

 

 

3.4.4.1 Características da Radiação Térmica 

 

 

 A radiação térmica é gerada pelo movimento de partículas carregadas na matéria. A 

definição que melhor se impõe é que toda substância com temperatura acima do zero absoluto 

(0 K ou -273,15 C°) emite radiação térmica na forma de ondas eletromagnéticas. 
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 A energia radiativa propaga-se através de ondas eletromagnéticas, caracterizadas pelo 

comprimento de onda λ (m) ou frequência   (Hz). Numa certa banda de comprimentos de 

onda as radiações são ondas de calor (radiação térmica). 

As características da radiação térmica dependem de várias propriedades da superfície 

irradiante, incluindo temperatura, capacidade de absorção e poder de emissão, como concluiu 

Kirchhoff em seus estudos. A radiação não é monocromática, ou seja, não consiste em uma 

única frequência de comprimento de onda, mas sim na dispersão contínua de energia das 

partículas num espectro contínuo [16]. 

 

 

3.4.4.2  Radiação de Corpo Negro 

 

 

 É definido como corpo negro todo aquele que emite um espectro de radiação universal 

que depende apenas de sua temperatura, não de sua composição. Este tipo de corpo absorve 

toda a radiação que incide sobre eles. Daí a denominação corpo negro. 

 Um exemplo de corpo negro, que é de grande importância, pode ser obtido ao 

considerarmos um objeto que contém uma cavidade ligada ao exterior por um pequeno 

orifício, como na Figura 3.4. A radiação térmica que incide sobre o orifício vinda do exterior 

entra na cavidade e é refletida repetidas vezes pelas suas paredes, sendo eventualmente por 

elas absorvida. Se a área do orifício for muito pequena comparada com a área da superfície 

interna da cavidade, uma quantidade desprezível da radiação incidente será refletida para fora 

da cavidade. 

 

Figura 3.5: Corpo negro. 

 

Fonte: [17]. 
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 Apesar do nome, corpos negros produzem radiação, o que permite determinar qual a 

sua temperatura. Em equilíbrio termodinâmico, ou seja, à temperatura constante, um corpo 

negro ideal irradia energia na mesma taxa que a absorve, sendo essa uma das propriedades 

que o tornam uma fonte ideal de radiação térmica. Na natureza não existe corpos negros 

perfeitos, pois nenhum material consegue emitir toda a radiação que é absorvida: 

Emissividade ( ): É definida como a razão entre a energia emitida por um determinado corpo, 

num determinado comprimento de onda, e a correspondente energia emitida por um Corpo 

Negro à mesma temperatura do corpo considerado. Portanto,    . Absorbância (A): É a 

razão entre a quantidade de energia absorvida e o total de energia que incide sobre um volume 

de matéria, para um dado comprimento de onda. Portanto,      . Refletância ( ): É a 

relação entre a energia refletida para o hemisfério de origem e a radiação incidente, para um 

dado comprimento de onda. Pela definição de CN,      . Transmitância ( ): É a relação 

entre a energia transmitida e o total incidente para um dado comprimento de onda. Um corpo 

negro tem      . Pela lei da conservação de energia, temos: 

 

        .                                                                                                                     (3.3) 

 

 

3.4.4.3  Lei de Stefan-Boltzman 

 

 

 A lei de Stefan-Boltzmann, como o próprio nome indica, foi descoberta pelo físico 

austríaco Joseph Stefan (1835-1893) e deduzida teoricamente pelo físico austríaco Ludwig 

Eduard Boltzmann (1844-1906). Segundo esta lei, a energia radiante total que emite em corpo 

negro por unidade de superfície (P) é proporcional à quarta potência da temperatura absoluta 

(T). É expressa pela seguinte expressão matemática [12]: 

 

                                                                                                                                     (3.4) 

 

Onde   é a imiscibilidade do corpo,   a constante de Stefan-Boltzmann (5,6697 x 10
-

8
 W/m

2
K

4
), T a temperatura do corpo e A a área do corpo. 
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3.4.4.4 Lei de Wien 

 

 

A lei de Wien é uma lei da radiação que estipula que o comprimento de onda a que um 

corpo negro irradia a máxima energia é inversamente proporcional à temperatura, isto é, 

quanto mais quente estiver o corpo, menor será seu comprimento de onda e portanto maior 

será sua frequência. 

Em 1894 Wien concluiu que: 

 

 λ á                                                                                                                         (3.5) 

 

 A equação 3.5 evidencia que, quando a temperatura aumenta, o valor de diminui 

(figura 3.5). Fisicamente essa equação revela que, quanto maior a temperatura da superfície 

emissora, mais se aproximará do ultravioleta o comprimento de onda da radiação emitida com 

maior intensidade. Caso a temperatura da superfície emissora venha a diminuir esse 

deslocamento acontecerá na direção do infravermelho. Daqui se infere que, qualquer corpo 

luminoso que venha progressivamente a se resfriar, deixar de emitir luz visível. 

 

Figura 3.6: Representa a lei de Stefan-Boltzman e a lei de Wien. 

 

 

Fonte: [16]. 
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Em 1898, Wien chegou á conclusão que o máximo de   λ   , isto é, a ordenada 

correspondente a λ á , deveria ser proporcional à quinta potência da temperatura absoluta do 

corpo negro. Desse modo, 

 

  λ                                                                                                                               (3.6) 

 

é a segunda Lei de Wien, onde K é um fator de proporcionalidade 

 

 

3.5 LEI DE KIRCHHOFF 

 

 

Em 1859, Gustav Kirchhoff sugeriu que, sob condição de equilíbrio de radiação, o 

quociente entre a emitância monocromática (  λ) de um corpo e seu correspondente 

coeficiente de absorção ( λ , dependia apenas do comprimento de onda (λ) e da temperatura 

absoluta (T), ou seja [13]: 

 

  λ  λ    λ                                                                                                                     (3.7) 

 

onde   λ    é uma função, cuja forma só veio a serem conhecidas 40 anos mais tarde, 

normalmente chamada emissividade monocromática e que traduz a emitância por unidade de 

comprimento. Kirchhoff notou que a função   λ    não dependia do corpo, mais da 

temperatura absoluta e do comprimento de onda  

Analisando a equação 3.7, verifica-se que, se o coeficiente de absorção 

monocromática for nulo ( λ    ), deve-se ter,    λ   . Portanto, se   λ pudesse ser 

diferente de zero quando fosse nulo, então a energia emitida por unidade de área, de tempo e 

de comprimento de onda [  λ   ] seria paradoxalmente infinita. A condição imposta revela 

que, se um corpo não absorve energia radiante em um dado comprimento de onda, ele 

também não emite nesse mesmo comprimento e vice-versa. 

Este comportamento somente foi completamente e compreendido após o surgimento 

da teorica quântica. No caso específico do corpo negro, tem-se, por definição,   λ   , para 

qualquer comprimento de onda. Logo verificou – se, que: 
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  λ    λ                                                                                                                           (3.8) 

Então, a função   λ    é a emitância monocromática do corpo negro (unidade 

expressa em          min
-1

 ou Wm
-2

) que sob uma dada temperatura, é a máxima possível 

qualquer que seja o comprimento de onda [16]. 

A aplicabilidade da Lei de Kirchhoff pressupõe satisfazer a condição de equilíbrio 

radiativo. Uma das características desse equilíbrio é como foi observado, que haja isotropia do 

campo radiativo. Na atmosfera, o campo radiativo, no tocante à radiação solar direta, não é 

isotrópico, pois sua intensidade varia com a direção, não sendo possível aplicar a Lei de 

Kirchhoff ao estuda-lo. No entanto, o campo da radiação difusa (resultante do espalhamento 

da energia solar pela atmosfera), depende de condições instantâneas e localizadas. Pode 

aproximar-se bastante da situação isotrópica, o mesmo acontece no tocante à radiação de 

grande comprimento de onda. Coulson [13] enfatiza que, dentro deste contexto instantâneo e 

localizado. Pode-se empregar a Lei de Kirchhoff á atmosfera, assumindo-se a condição de 

equilíbrio radiativo para a radiação de ondas longas. 

 

 

3.6 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO COM A MATÉRIA 

 

 

A radiação solar interage com os elementos que compõem a atmosfera terrestre, tais 

como moléculas, gases, nuvens e aerossóis. Além disso, também com aqueles que estão sobre 

a superfície terrestre. Isto é, quando a radiação solar atinge o topo da atmosfera e viaja até a 

superfície, sofre atenuações devidas às interações com estes elementos. Deste modo, 

definimos a atenuação como a subtração de uma fração de energia do fluxo incidente. A 

atenuação se dá por meio da absorção ou do espalhamento da radiação em outras direções que 

não a do alvo em superfície. A absorção é a fração subtraída do fluxo incidente que é 

incorporada à energia interna do meio atravessado. Portanto, parte da energia é retirada do 

feixe, causando um aumento da energia interna do elemento de volume (por esse motivo, é 

relacionada ao aquecimento de camadas atmosféricas). O espalhamento é a fração subtraída 

do fluxo incidente que é reirradiada para diferentes direções do espaço. Parte da radiação não 

sofre nenhum tipo de interação e é inteiramente transmitida, através do volume da matéria, no 

mesmo sentido do feixe incidente. 

 



45 
 

3.6.1 O Espalhamento de Radiação Solar na Atmosfera Terrestre 

 

 

Parte da radiação solar que atravessa a atmosfera é espalhada, ou seja, tem sua direção 

e sentido desviados por moléculas e partículas presentes no caminho óptico. A natureza do 

espalhamento depende do tipo de agente que realiza tal fenômeno. Isto é, o espalhamento 

causado por uma molécula de um gás tem características distintas do espalhamento causado 

por um aerossol ou por uma gotícula de nuvem. Além do agente causador, o espalhamento 

também vai depender do comprimento de onda da radiação. Por exemplo, a radiação 

ultravioleta é espalhada com mais intensidade por uma molécula do que a radiação visível. 

Deste modo, a medida do espalhamento vai depender destes dois fatores: o comprimento de 

onda e a natureza do agente espalhador. 

 

 

3.6.2 Espalhamento de Rayleigh e Mie 

 

 

 O espalhamento Rayleigh é uma homenagem ao físico inglês Lord Rayleigh. Esse 

espalhamento é a dispersão da luz ou qualquer outra radiação eletromagnética por partículas 

muito menores do que o comprimento de onda dos fótons dispersados. Esse tipo de fenômeno 

para radiação solar é geralmente promovido por moléculas e micropartículas em suspensão na 

atmosfera e, por esta razão, é também chamado de espalhamento molecular. Como esse 

espalhamento é inversamente proporcional à quarta potência do comprimento de onda da luz 

incidente e as várias cores do espectro visível se caracterizam por possuírem comprimentos de 

onda diferentes. Esta relação é a responsável pela coloração azul do céu. Apesar de a cor 

violeta apresentar o menor comprimento de onda e, portanto, a melhor eficiência de 

espalhamento, é a cor azul que se faz notar com maior facilidade. Isso acontece, pois a 

radiação de cor azul é transmitida com maior facilidade através da atmosfera e, também, por 

que o olho humano é mais sensível a comprimentos de onda próximos do azul. 

 O espalhamento Mie é quando a luz de determinado comprimento de onda é espalhada 

por partículas, que possuem tamanho maior do que o comprimento de onda ocorre um tipo de 

espalhamento que possui uma configuração diferente do espalhamento de Rayleigh. O 

espalhamento Mie,  é devido ao tratamento físico e matemático adotado para o fenômeno. Ao 
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contrário dos gases, o espalhamento da radiação por partículas possui um grau de 

complexidade maior. Por exemplo, a variabilidade das características físico-químicas dos 

aerossóis é tamanha que não se pode generalizar o conhecimento adquirido sobre a forma do 

espalhamento e suas dependências com o comprimento de onda. 

 O tratamento matemático do espalhamento Mie se baseia na hipótese de que as 

partículas são esferas homogêneas e com intensa descontinuidade do índice de refração em 

suas superfícies. Neste caso, considera-se também que a radiação é espalhada igualmente em 

todos os comprimentos de onda. Por esta razão, as nuvens parecem braças. Em dias muito 

poluídos e, portanto, com alta concentração de aerossóis a névoa também é esbranquiçada.  

O pôr e o nascer do sol têm cores que tendem para o amarelo e o vermelho. Nestes 

casos a luz tem que atravessar um caminho óptico vem maior e, portanto, a atenuação de 

radiação também é maior. Como os comprimentos de onda menores espalham com mais 

facilidade, de acordo com Rayleigh resta apenas radiação de comprimentos de onda maiores, 

portanto, amarelo ou vermelho. 

 Quando o raio das partículas é muito maior que o comprimento de onda da radiação, a 

distribuição angular da radiação espalhada é descrita pelos princípios da óptica geométrica. 

Neste caso o espalhamento de luz visível por gotas de chuva maiores em nuvens e partículas 

de gelo. Este tipo de fenômeno explica a formação de arco íris, auréolas, halos, coroas, dentre 

outros. 

 

 

3.6.3 Absorção de Radiação Solar na Atmosfera Terrestre 

 

 

 A atmosfera tem um papel importante na quantidade de radiação que é transmitida a 

superfície terrestre. Diferentes constituintes atmosféricos absorvem ou refletem energia de 

diversas formas e em diversas quantidades, quando um feixe de radiação atravessa um 

determinado volume de gás, parte de sua energia pode ser absorvida pelas moléculas e átomos 

presentes nesse volume. Devido a esta absorção, essa mesma massa de gás pode emitir 

energia em outros comprimentos de onda. Esses fenômenos se refletem tanto no balanço da 

energia mecânica, relacionada aos modelos de translação, rotação e vibração da molécula, 

quanto no balanço da energia eletrônica, relacionado à estrutura detalhada do núcleo e dos 

elétrons. Transparência da atmosfera refere-se à quantidade de radiação que atravessa a 
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atmosfera e atinge a superfície do planeta. Parte da radiação recebida na atmosfera é refletida 

pelo topo das nuvens e pela superfície terrestre; outra parte é absorvida por moléculas e 

nuvens. Consequentemente, nem toda a radiação incidente no topo da atmosfera atinge, 

efetivamente, a superfície terrestre (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7: Incidência solar na atmosfera terrestre. 

 

Fonte: [18]. 

 

As primeiras investigações sobre as transições eletrônicas tiveram início no começo do século 

XX, em estudos sobre o espectro do átomo de hidrogênio, onde se mostrou que as órbitas 

circulares dos elétrons são quantizadas. Isto é, que seus momentos angulares são múltiplos de 

um valor básico. Dessa forma, os átomos podem existir em certo estado básico, de nível 

mínimo de energia mínimo de energia, no qual não há emissão de radiação. A mesma só 

ocorre quando o átomo realiza uma transição de certo estado de energia    para outro inferior 

    . A absorção, por sua vez, ocorre de maneira inversa, quando o elétron salta para uma 

órbita posterior. Neste caso, se diz que o átomo está em seu estado excitado. 

Matematicamente tem-se que: 

 

                                                                                                                                (3.9) 

 

Onde hf representa o quantum de energia contido no fóton emitido durante a transição (h = 

constante de Planck =                     ). Essa equação é denominada relação de 

Planck. No espectro solar, os principais gases absorvedores são o vapor da água, o oxigênio, o 

ozônio, o nitrogênio, o gás carbônico, além das espécies monoatômicas do oxigênio e 

nitrogênio. Outros espectros de absorção são observados para constituintes menores como o 

monóxido de carbono, a amônia e o óxido nitroso. Os espectros de absorção devido ás 

transições eletrônicas do oxigênio e nitrogênio, atômicos e moleculares, ocorrem 
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predominantemente na região ultravioleta, enquanto aquelas relacionadas ás transições 

vibracionais de moléculas triatômicas como o valor de água, ozônio e gás carbônico ocorreu 

na região do infravermelho. 

Na figura 3.8 são apresentados os espectros de absorção. Nota-se que para cada tipo de 

gás é absorvido certo comprimento de onda. Na região visível e no final do espectro UV, a 

atmosfera é praticamente transparente. A região do infravermelho é fortemente absorvida, 

principalmente pelo vapor de água e pelo gás carbônico. 

 

Figura 3.8: Espectro de absorção da radiação solar na atmosfera pelos gases. 

 

 

Fonte: [16]. 

 

Observa-se, portanto, características bem marcantes para a radiação. Enquanto a 

atmosfera é praticamente transparente para a radiação solar, ela é praticamente opaca para a 

radiação terrestre (com exceção da janela atmosférica).  [16].  
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3.7 O BALANÇO DE RADIAÇÃO E SEUS COMPONENTES 

 

 

3.7.1 Balanço de radiação 

 

 

O saldo de radiação é a energia disponível para os processos físicos e químicos que 

ocorrem na interface superfície-atmosfera. A radiação líquida resulta do balanço entre a 

radiação de onda curta e longa próximo à superfície, podendo ser expressa pela seguinte 

equação: 

 

                                                                                                             (3.10) 

 

onde    é o saldo de radiação solar,     é a radiação de onda curta incidente,      é a 

radiação de onda curta refletida pela superfície,     é a radiação de onda longa incidente da 

atmosfera e      é a radiação de onda longa refletida pela superfície em     . 

 

 

3.7.2 Radiação de Onda Curta 

 

 

 A radiação solar, ao atravessar a atmosfera, interage com esta fazendo com que parte 

seja refletida, absorvida e transmitida. A parte da energia radiante que atinge o topo da 

atmosfera e transfere-se diretamente à superfície do solo é chamada de radiação direta (  ). 

Enquanto a energia proveniente das demais direções constitui a radiação difusa (  ), a qual é 

decorrente da presença de moléculas e partículas em suspensão na atmosfera. Á soma da 

radiação direta e da radiação difusa dá-se o nome de irradiação global (radiação de onda curta 

incidente). Todos esses componentes se referem à radiação de onda curta e estão 

compreendidos na faixa de 0,15 a 3,0    do espectro solar. Podendo ser expresso pela 

seguinte equação: 

 

                                                                                                                             (3.11) 
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3.7.3 Radiação de Onda Longa 

 

 

O fluxo de radiação de onda longa (4 a 100  m) emitida pela atmosfera (  ) resulta da 

emissão de radiação pelos constituintes tais como: o vapor da água e o dióxido de carbono, 

enquanto que o fluxo de radiação de onda longa que sai da superfície da terra (  ) resulta 

principalmente de sua capacidade em emitir radiação, sendo proporcional à quarta potencia da 

temperatura absoluta da superfície. Para determinar os fluxos de radiação de onda longa 

emitida pela atmosfera, pode-se utilizar a Lei de Stefan-Boltzman, a qual é dada por: 

 

        
                                                                                                                           (3.12) 

 

onde    é a emissividade da atmosfera determinada em condições de céu claro,    é a 

temperatura do ar próximo à superfície e   é a constante de Stefan-Boltzmann (     

           ). Analogamente, a equação para determinar o fluxo de radiação de onda 

longa emitida pela superfície (  ) é dada por: 

 

        
                                                                                                                           (3.13) 

 

onde  s é a emissividade da superfície,    é a temperatura da superfície,   é a constante de 

Stefan-Boltzmann (                ). 

 

 

3.7.4 Albedo 

 

 

 O albedo é uma medida relativa da quantidade de luz que é refletida, o que ocorre 

sobre superfícies de maneira direta ou difusa. O albedo da radiação solar    é dado pela razão 

entre a quantidade de energia refletida da radiação de onda curta (    ) pelo total da radiação 

de onda curta incidente (   ), para um dado comprimento de onda, esta razão é dada em 

porcentagem (%). Sua equação é expressa da seguinte forma: 

 

   
    

   
                                                                                                                    (3.14) 
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3.7.5 Precipitação 

 

 

Na meteorologia, precipitação descreve qualquer tipo de fenômeno relacionado à 

queda de água do céu, que são a neve, chuva e chuva de granizo. Ela é a parte mais 

importante do ciclo hidrológico. Ela ocorre devido a vaporização das águas de mares, oceanos 

e vegetação e se deslocam para outras áreas onde são precipitadas. Um exemplo desse 

deslocamento é a chuva da região amazônica, ela parte principalmente do Atlântico norte e 

precipita na Amazônia, a água vaporizada na Amazônia é transportada para as regiões Sul e 

Sudeste do Brasil. 

A precipitação é dada em milímetros de chuva (mm), onde um milímetro corresponde 

a um litro de chuva por metro quadrado. A figura 3.9 deixa bem claro como funciona a 

precipitação: Ocorre precipitação na superfície terrestre, essa água escorre e se infiltra na terra 

indo para o lençol freático onde irá abastecer plantas que realizaram evapotranspiração 

voltando água para atmosfera. A água que precipita em rios, represas, lagos e oceanos evapora 

diretamente. Após isso as partículas de água se condenção precipitando de novo.  

 

Figura 3.9: Esquema da precipitação. 

 

Fonte: [19]. 
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4 MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

 

4.1 A HISTÓRIA 

 

 

As mudanças climáticas começaram a sofrer interferência pela ação do homem, desde 

o período da revolução industrial, mas não só ao longo dos cem últimos anos que vem 

ocorrendo um aumento significativo nas concentrações dos chamados Gases de Efeito Estufa 

[9] na atmosfera terrestre, fato atribuído principalmente às ações chamadas antrópicas ou 

induzidas por atividades humanas.  

 O grande aumento dessas atividades se deu principalmente pela expansão das 

atividades no setor industrial, agrícola e de transportes, que demandou grande consumo de 

energia, proveniente da queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão mineral e gás 

natural), além do desflorestamento de novas áreas para ocupação e uso da terra com outras 

atividades. 

 Na década de 1980, as evidências científicas relacionando as emissões de gases de 

efeito estufa causadas por atividades antrópicas com o aquecimento global, começaram a 

despertar o interesse público para o problema das mudanças climáticas e suas futuras 

implicações no ambiente global. 

 Na década de 1990, os países viram que alguma coisa precisava ser feita, a partir disso 

as Convenções do Clima começaram a ser implantadas no roteiro de reuniões importantes 

mundialmente. Em 1992, Comitê Intergovernamental de Negociação para a Convenção-

Quadro Sobre Mudança do Clima (INC/FCCC) laborou a redação da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que foi aberta às assinaturas de todos os chefes de 

estado presentes durante a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro (Eco-92). Na ocasião, 154 

países (mais todos países da União Europeia) assinaram a convenção. Em 21 de março de 

1994 a convenção entrou em vigor.  

 Após a primeira Convenção do Clima, várias outras foram feitas, onde a mais 

comentada até hoje foi o feito em Quioto no Japão, onde ficou mais conhecido com O 

Protocolo de Quioto, o marco no combate ao aquecimento global. O Protocolo de Quioto 

define que os países industrializados reduziriam em pelo menos 5,2% suas emissões 

combinadas de gases de efeito estufa em relação aos níveis de 1990. A União Europeia 



54 
 

assumiu o compromisso de reduzir em 8%; os Estados Unidos assinou em uma redução de 

7%; e o Japão concordou em reduzir 6%. Alguns países como a Rússia e Ucrânia não 

assumiriam compromisso de redução e outros como Islândia, Austrália e Noruega ainda 

teriam permissão para aumentar suas emissões. Nos dias de hoje, essa conferencia ainda é 

realizada, nela se juntam cientistas de toda a parte do mundo, que estudam as variações do 

clima. Esses resultados são colocados no livro IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change) que é realizado num período de quatro anos [20]. 

 

 

4.2 A ATMOSFERA 

 

 

 O planeta Terra surgiu no universo a cerca de 4,5 bilhões de anos. Para que as 

condições do planeta fossem próprias para que se existisse vida, ele teve que mudar desde sua 

formação original. A primeira camada gasosa que envolveu a Terra, sua formação aconteceu 

quando o planeta Terra, após ter sofrido um enorme aquecimento, começou a esfriar, então do 

seu interior foi sendo expelido vapor de água, e uma considerável quantidade de gases, dentre 

outros elementos. Os mesmos se dirigiram em direções ao espaço sideral, porém uma parte 

fixou-se ao redor do planeta, evento proporcionado pela força gravitacional [21]. 

Entre os primeiros milhões de anos da terra, os primeiros vulcões teriam atravessado a 

crosta terrestre e libertado gases que formariam a atmosfera primitiva. Esta seria constituída 

principalmente por vapor de água, metano, amoníaco e hidrogênio, e ainda, em pequena 

quantidade, monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2) e azoto (N2) [21]. 

 A atmosfera primitiva detinha em sua composição gases com substâncias venenosas, a 

realidade inviável à vida sofreu alterações positivas a partir do surgimento dos oceanos e das 

plantas (marinhas) que, por meio do processo de fotossíntese, mudou a condição adversa. A 

configuração atual da atmosfera se consolidou há cerca de 65 milhões de anos. 

 A atmosfera terrestre atual é constituída por diferentes gases, dos quais podemos 

destacar: o nitrogênio, com 78%; oxigênio, 21%; e outros gases (como dióxido de carbono, 

neônio, ozônio, hélio e vapor de água) 1%. Os percentuais apresentados são imprescindíveis 

para a proliferação da vida no planeta. A atmosfera é composta por várias camadas, que se 

diferenciam de acordo os aspectos físicos e químicos. As camadas da atmosfera terrestre são 

troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. 
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4.3 O PLANETA TERRA 

 

 

O planeta Terra está localizado no sistema solar, sendo o terceiro mais próximo do 

Sol, dos oito planetas que o compõem. O “planeta azul” como também é conhecido, é coberto, 

em mais de 70%, por água dos oceanos, sem considerar os rios e mares que ficam na parte 

seca do planeta. Composta por cinco continentes, a área seca tem 148.647.000 Km
2
. Já os 

oceanos têm uma área estimada de 361 milhões de Km
2
, abrigando diversas formas de vida, 

animais e plantas aquáticos. É único planeta do qual se tenha notícia de ter seres vivos [16]. 

A Terra realiza os movimentos de translação, que é o movimento em torno do Sol, 

durando 365 dias (um ano) e o movimento de rotação, movimento em torno de seu próprio 

eixo, que dura cerca de um dia (24 horas). 

A Terra tem várias camadas para dentro. A crosta é a camada mais externa e onde 

vivemos. Ela, junto a uma camada acima do Manto, é chamada de Litosfera, que é totalmente 

sólida. Abaixo existe o Manto, uma camada composta de silício, ferro e magnésio. O mais 

interno é o núcleo, que tem uma parte líquida e outra sólida, mesmo estando a altíssimas 

temperaturas. 

Na região da Litosfera é que estão localizadas as placas tectônicas. Essas placas são 

pedaços de Litosfera que ocupam toda Terra. A Terra tem sete grandes placas tectônicas e 

muitos outros menores. Elas ficam umas “encaixadas” nas outras e essa área que está entre 

uma placa e outra são os pontos de ocorrência de terremotos e de vulcões. Isso porque quando 

uma placa “fricciona” a outra, os resultados podem ser vulcões ativos, terremotos, tsunami 

entre outros. 

Além da Litosfera, também temos a Astenosfera, profundidade de 60 a 400 km da 

superfície terrestre faz parte do manto superior e é composta por rochas fundidas dentro dessa 

estrutura predominantemente sólida. E pela Mesosfera, é uma larga camada sólida, com 

densidade muito superior a das rochas encontradas na superfície terrestre. 

A camada da terra que mais nos influencia é a Litosfera, onde ela é composta por 

vários materiais assim como mostra a tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Composição dos materiais da Litosfera 

Minério Principal constituinte Metal 

Hermatitia Óxido de ferro III Ferro 

Bauxita Óxido de alumínio Alumínio 

Cuprita Óxido de cobre Cobre 

Cinábrio Sulfeto de mercúrio Mercúrio 

Belda Sulfeto de zinco Zinco 

Galena Sulfeto de chumbo Chumbo 

Ilimenita Óxido de ferro e titânio Titânio 

Pirolusita Óxido de manganês Manganês 

Pentladita Sulfeto de níquel e ferro Níquel 

Fonte: [22]. 

 

Como podemos ver na tabela 4.1, a primeira camada da terra é composta por metais. 

 

 

4.3.1 As mudanças naturais 

 

 

 O planeta Terra sempre sofreu mudanças climáticas, da sua origem até os tempos 

atuais. Essas mudanças são processos lentos com duração de anos, décadas, séculos e em 

alguns casos de milênios, pois além das mudanças provocadas pelo homem, ela própria sofre 

mudanças. 

 Segundo a teoria da Tectônica Global [23], a configuração dos continentes alterou-se 

pelos constantes deslocamentos das placas litosféricas (conhecidas também como placas 

tectônicas), desde a época da Pangéia (200 milhões de anos atrás). Com base nisto, tais 

movimentos implicam, necessariamente, uma mudança na circulação das correntes 

atmosféricas – oceânicas e continentais -, interferindo, diretamente, nas características 

climáticas globais, pois são seus principais sistemas reguladores. 

 Variações na orbita da terra, e as consequentes variações na quantidade de calor 

recebido, influenciaram na determinação das variações climáticas do passado, com a variação 

da radiação solar por motivos astronômicos há uma variação no volume de gelo e 

consequentemente na temperatura global. A teoria matemática do clima baseada nas variações 

sazonais (variações do clima como período seco para o chuvoso) e latitudinais da radiação 
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solar recebida pela terra é conhecida como a teoria de Milankovitch, descoberta pelo sérvio 

Milutin Milankovitch no início do século XX. A teoria de Milankovitch está baseada nas 

variações cíclicas de três elementos que ocasionam variações da quantidade de energia solar 

que chega a terra, são eles precessão, mudanças na obliquidade e variação na excentricidade. 

Os ciclos de Milankovitch também em frequentes variações cíclicas – macroescala 

(fenômenos astronômicos) -, seja pela excentricidade da órbita elíptica do movimento de 

translação do planeta terra; pela obliquidade do eixo do mesmo; e pela precessão de sua 

rotação [24]. Com base nisto, tais movimentos implicam, necessariamente, uma mudança na 

circulação das correntes atmosféricas – oceânicas e continentais -, interferindo, diretamente, 

nas características climáticas globais, pois são seus principais sistemas reguladores. Essas 

influenciaram, ao longo das eras, e influenciam na quantidade de energia recebida pelo 

Planeta, proveniente do Sol, além de a primeira alterar as datas do afélio e periélio (ciclos de 

21.000 anos). 

 Outro fator, que influencia na taxa de energia, são Mecanismos de Retroalimentação 

(feedback), quando os sistemas subsequentes voltam a exercer influencias sobre os 

antecedentes, numa perfeita interação entre todo o universo, isto é, a Terra retorna a resposta 

após a emissão de uma dada informação (a energia pela fonte primária). Essa resposta 

constitui-se na energia transformada, devido à (e dependendo dos) diferentes usos da 

superfície terrestre, no decorrer dos anos. 

 As atividades vulcânicas emitem, por meio das erupções, uma grande quantidade de 

gases e cinzas á atmosfera, que afetam o equilíbrio climático de todo um hemisfério, 

principalmente os processos de absorção, transmissão e reflexão de energia solar. E onde eles 

foram um dos principais responsáveis para a formação da atmosfera. 

[...] considerando que a atmosfera terrestre é aquecida por debaixo, os 

oceanos são a condição de contorno inferior mais importante para o 

clima e, certamente, o Pacífico, por ocupar um terço da superfície 

terrestre, deve ter um papel preponderante na variabilidade climática 

interdecadal [18]. 

Desta maneira, embora ainda não se conheçam suas causas e seus impactos no clima, a 

Oscilação Decadal do Pacífico – ODP (eventos de 20 a 30 anos) deve ser um importante 

controlador climático. 

 Outro fator natural de muita importância são os fenômenos de El Niño e La Niña 

(atuações de 6 a 18 meses), eles estão ligados às águas superficiais do oceano pacífico 
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(Equatorial Oriental e Equatorial Central e Leste, respectivamente), além de serem 

mecanismos reguladores fundamentais do clima global [23]. 

 Todos os efeitos climáticos sentidos são provenientes dessas mudanças naturais, mas 

com a ação do homem esses processos que levariam décadas para que se fosse feito algum 

ciclo, estão levando apenas alguns anos. 

 

 

4.4 OS AEROSSÓIS ATMOSFÉRICOS 

 

 

 Os aerossóis atmosféricos são constituídos por partículas sólidas ou líquidas em 

suspensão na atmosfera, que variam de alguns nanômetros a dezenas de micrômetros [25]. 

Sua composição e tamanho dependem das fontes de emissão e de processos físico-químicos 

que ocorrem na atmosfera. O tamanho das partículas é, em geral, expresso em relação ao seu 

tamanho aerodinâmico, definido como o diâmetro de uma esfera que possui densidade 

unitária e mesma velocidade de sedimentação que a partícula em questão [26]. O aerossol 

pode ser de origem primária, isto é, aquele diretamente emitido por uma fonte na forma de 

partículas sólidas ou líquidas, ou pode ser de origem secundária, isto é, a sua formação se dá a 

partir de transformações físico-químicas na atmosfera, principalmente da conversão gás-

partícula. A origem do aerossol está associada com o fato das fontes serem naturais ou 

antropogênicas. Os processos naturais de geração do aerossol estão associados com a ação do 

vento no solo e nas rochas (gerando poeira), no mar (produzindo spray marinho), com 

emissão biogênica (incluindo a vegetação) e ainda com vulcões e queimadas. Esses processos 

mecânicos originam, em geral, aerossol primário. Processos industriais e de queima de 

combustíveis, levam a emissões de gases que na atmosfera se convertem para material 

particulado, sendo, portanto esse particulado de origem secundária. 

De acordo com SEINFELD [25], o aerossol atmosférico é dividido em dois grupos de 

diferentes tamanhos: o tipo das partículas finas, com diâmetro aerodinâmico menor que 

2,5 m (da < 2,5 m), e a moda das partículas grossas, com diâmetro aerodinâmico maior ou 

igual a 2,5 m (da ≥ 2,5 m) e menor ou igual a 10  m. A diferença entre as partículas finas e 

grossas é fundamental, pois as duas modas têm origens diferentes, sofrem processos 

diferentes na atmosfera e em geral são removidas de maneira distinta. Segundo a EPA 

(Agência de Proteção Ambiental norte-americana) o controle das partículas menores ou iguais 
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a 10 m (MP10), também chamadas de partículas inaláveis, baseou-se no fato de que estas são 

as partículas que podem atingir as vias respiratórias inferiores, e não na sua composição 

química. Este material particulado inalável apresenta uma característica importante que é a de 

transportar gases adsorvidos em sua superfície até as porções mais distais das vias aéreas, 

onde ocorrem as trocas de gases no pulmão. 

 

 

4.5 A RADIAÇÃO 

 

 

 Assim como já foi mencionado à radiação solar é um dos principais fatores para os 

processos físicos, químicos e biológicos, ela também é a responsável por manter o planeta 

aquecido a uma temperatura média de aproximadamente 15°C. A radiação solar fornece 

anualmente para a atmosfera terrestre 1,5 x 10
18

 kWh de energia [19], a qual, para além de 

suportar a vasta maioria das cadeias tróficas, sendo assim o verdadeiro sustentáculo da vida na 

Terra, é a principal responsável pela dinâmica da atmosfera terrestre e pelas características 

climáticas do planeta. Mas nem toda essa radiação que chega à atmosfera vai para superfície, 

partes que são refletidas pelas nuvens, outra que são absorvidas pelos gases, entre outros. 

Além disso, temos uma porcentagem de radiação que é refletida ou absorvida na atmosfera. 

Em média, a radiação solar incidente: 19 % são perdidas por absorção pelas moléculas 

de oxigênio e ozônio da radiação ultravioleta (de alta energia) na estratosfera (onde a 

temperatura cresce com a altitude); 6% é perdida por difusão da luz solar de menor 

comprimento de onda - azuis e violetas - (o que faz com que o céu seja azul); 24% são 

perdidas por reflexão - 20% nas nuvens e 4% na superfície. (O albedo do planeta é de 30% 

(6% difusão+24% reflexão). 51% são absorvidas pela superfície. Para se visualizar melhor a 

figura 4.1 mostra muito bem esse processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_tr%C3%B3fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
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Figura 4.1: Esquema da radiação solar. 

 

Fonte: [27]. 

 

Além da radiação solar a figura 4.1, mostra o balanço total de radiação feita pelo 

planeta, às setas amarelas mostram a radiação solar, as setas vermelhas a radiação terrestre e a 

seta lilás mostra a energia que sobra na superfície para que sejam realizados os processos da 

natureza. 

A radiação terrestre nada mais é do que a radiação emitida por todas as moléculas na 

superfície da terra e na atmosfera, assim como já foi dito todo o corpo acima do zero absoluto 

(-273,15°C) emite radiação, e nada na superfície chega a tal temperatura. Assim como a 

radiação solar, a terrestre também tem porcentagens específicas. 

A energia radiada pela superfície da Terra, na faixa dos infravermelhos, corresponde a 

cerca de 117% do total de radiação solar incidente. Dessa energia, apenas 6% é emitida 

diretamente para o espaço (emissão terrestre) e 111% são absorvidas pelos gases de estufa da 

atmosfera, que reemite depois, de volta para a superfície, uma energia correspondendo a 96% 

da radiação solar incidente. Finalmente, uma energia correspondendo a 64% da radiação solar 

incidente é emitida pela atmosfera para o espaço. 
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No entanto, em média, a superfície absorve mais radiação da que emite e a atmosfera 

radia mais energia do que a que absorve. Em ambos os casos, o excedente de energia é de 

cerca de 30% da energia da radiação solar incidente na superfície [28]. 

 

 

4.6 O AQUECIMENTO GLOBAL 

 

 

4.6.1 Como Funciona o Aquecimento Global 

 

 

 Já existem provas cientificas mais do que suficientes para constatar que nosso planeta 

passa por um rápido processo de aquecimento como resultado direto da ação antropogênica 

(efeito ambiental de causa humana). Os ecossistemas (conjunto de seres vivos e seu ambiente) 

estão sobre enorme pressão e as mudanças climáticas pioram o problema. Agora se faz uma 

pergunta onde muitos sabem o nome, mas poucos sabem o que é realmente, o que é 

aquecimento global? Em termos mais genéricos podemos dizer que o aquecimento global é o 

aumento do efeito estufa pela ação humana. O efeito estufa (aquecimento da atmosfera 

terrestre em razão de gases que retém os raios infravermelhos da luz solar) é um fenômeno 

natural que mantém as temperaturas médias do planeta, que seria muito mais frio do que o 

suportável para a vida como conhecemos se este efeito não existisse. 

 Para que se entenda melhor como ocorre o aquecimento da terra, a figura 4.2 mostra 

esse processo.  
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Figura 4.2: Esquema do aquecimento do planeta. 

 

Fonte: [29]. 

Como podemos observar a radiação que o sol emite para a terra entra na atmosfera, 

após isso ela é absorvida e é novamente devolvida para o espaço, como esses gases em 

excesso estão na atmosfera à radiação que é emitida pela terra fica presa, retornando 

novamente para a superfície terrestre ocasionando esse aquecimento [30]. 

 Se isso ainda não está claro vamos pensar então em um viveiro de vidro (figura 4.3), 

em um dia ensolarado a radiação solar irá penetrar sem nenhum problema pelo vidro, mas 

logo após que essa radiação ser absorvida pela superfície do viveiro ele não conseguirá sair. O 

vidro pode ser considerado como a atmosfera e o interior do viveiro como a Terra, e assim 

como o que acontece no nosso planeta, pelo excesso de gases, a radiação não conseguirá sair. 

 

Figura 4.3: A radiação em um viveiro. 

 

Fonte: [31]. 

 

 Esse mesmo processo acontece com os carros quando são expostos ao sol por muito 

tempo (Figura 4.4). Os raios solares entram pelo vidro e são absorvidos pelos assentos, painel 

e tapetes. Esses objetos se aquecem e a radiação infravermelha emitida é refletida de volta 
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pelos vidros para o interior do carro. A radiação emitida pelos objetos tem comprimento de 

onda e, portanto, frequência, diferente da luz do Sol que entrou pelas janelas.  

 

Figura 4.4: Carro sendo aquecido interiormente pelo sol. 

 

Fonte: [31]. 

 

 Para que se possa entender o porquê só a radiação que é emitida pelo sol consegue 

atravessar a atmosfera e a que é emitida pela superfície da terra não consegue, isso é muito 

simples. Como já foi dito o sol emite radiação em toda a faixa do espectro, mas apenas uma 

radiação de comprimento de onda pequeno que conseguem penetrar, já a radiação emitida 

pela Terra emite um comprimento de onda maior, assim quanto menor o comprimento de 

onda mais se consegue penetrar em um meio, e quanto maior menos se consegue penetrar. Por 

isso que falamos que ficar exposto ao sol por muito tempo sem proteção faz mal a saúde, pois 

como ele emite a radiação na faixa do ultravioleta essa radiação penetra em nossa pele assim, 

como faz na atmosfera.  

 

 

4.6.2 Os Gases do Efeito Estufa 

 

 

 Ao longo da história geológica de nosso planeta intercalam-se períodos glaciais e 

interglaciais (período entre duas glaciações), como o atual período interglacial já dura cerca 

de 10 mil anos, sendo um processo cíclico normal. O problema atual está no fato de que a 

ação humana vem aumentando os chamados gases estufa acelerando um processo de 

mudanças climáticas que pode alterar gravemente todos os ecossistemas do planeta. Os gases 



64 
 

estufas são: gás carbônico, metano, diversos CFC’s (clorofluorcarbonos e óxido nitroso, 

dentre outros) [30]. A figura 4.5 mostra a proporção desses gases. 

 

Figura 4.5: Principais contribuições para o efeito estufa. E principais gases. 

 

 

Fonte: [30]. 

 

O vapor de água é um importante fator do efeito estufa, mas, até este momento, a ação 

antropogênica não possui interferência significativa em seu volume total. O mesmo não 

ocorre com os demais gases estufa. 

 

 

4.6.2.1 Dióxido de Carbono 

 

 

O aumento da utilização de combustíveis fósseis (derivados de petróleo, carvão, turfa, 

gás natural, etc) libera CO2 aumentando a sua concentração na atmosfera. As queimadas e a 

destruição das florestas também contribuem para o aumento do CO2 na atmosfera. Na prática, 

pela queima dos combustíveis fósseis e das florestas, estamos liberando carbono que a 

natureza havia estocado ao longo do tempo. Várias linhas de evidências observacionais 

indicam que, durante as últimas décadas, a maior parte do aumento na atmosférica de CO2 é 

de queima de combustíveis fósseis [32]. 

Uma planta, durante o seu processo de crescimento, captura CO2 da atmosfera pela 

fotossíntese e também acumula carbono, sendo que a partir de sua maturidade passa a mantê-
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lo estocado, porque se mantém em equilíbrio dinâmico na absorção e liberação de CO2. O 

processo de acumulação de carbono pelas plantas em crescimento é o que se chama de 

sequestro de carbono (a capacidade de as plantas absorverem o carbono atmosférico, 

principalmente na forma de dióxido de carbono (CO2) e converte-lo em substancias úteis ao 

seu crescimento e metabolismo). É por isto que a floresta é um importante sumidouro 

(qualquer processo, atividade ou mecanismo, incluindo a biomassa e, em especial, florestas e 

oceanos, que têm a propriedade de remover e estocar um gás de efeito estufa, aerossóis ou 

precursores de gases de efeito estufa na atmosfera). 

Em relação à época pré-industrial estima-se que a atmosfera teve um aumento de 28% 

na concentração de CO2, saltando de 280 ppm (partes por milhão) para 390 ppm [33]. Vendo 

em períodos mais curtos, contando de 1980 até 2011 a média de aumento anual global foi de 

cerca de 1,7 ppm ano
-1

. Alguns autores dizem que esse aumento na concentração de CO2 é 

benéfico, já que na pré-história sua concentração era quase três vezes maior do que é agora, 

devido à existência de muitos vulcões ativo entre outras coisas, as plantas assim eram bem 

mais resistentes aos períodos de estiagem. 

 

 

4.6.2.2 O Metano 

 

 

O aumento de sua concentração ocorre em razão da exploração e queima de 

combustíveis fósseis, bem como da decomposição de matéria orgânica, principalmente nos 

esgotos, campos de arroz e do gado [33]. 

Usando a escala de Potencial de Aquecimento Global (em inglês Global Warming 

Potencial – GWP), o metano possui um potencial de aquecimento 21 vezes maior do que o 

dióxido de carbono, o qual possui valor um na citada escala. A média global de CH4 em 1750 

foi de 722 ± 25 ppb (partes por bilhão) [34, 35], embora as influências humanas sobre o 

orçamento mundial de CH4 pode ter começado milhares de anos mais cedo do que este tempo 

que é normalmente considerado "pré-industrial" [36, 37, 38]. Em 2011, a média anual global 

era 1803 ± 2 ppb. 

 

 



66 
 

4.6.2.3 O Óxido Nitroso 

 

 

A média global de N2O em 2011 foi 324,2 ppb. Este é um aumento de 20% sobre a 

estimativa para 1750 a partir de núcleos de gelo, 270 ± 7 ppb [39]. Embora tenha uma 

aparente pequena participação nos gases estufa (6%) devemos destacar que ele possui um 

tempo de vida (tempo em que permanece na atmosfera) de 120 anos e possui um potencial de 

aquecimento global (GWP) 310 vezes maior que o CO2. 

Este é um gás estufa predominantemente emitido por fontes biológicas no solo e na 

água, sendo naturalmente removido da alta atmosfera por reações fotoquímicas. Estas reações, 

no entanto, não são suficientes para eliminar as concentrações cada vez maiores. Medidas de 

N2O e sua composição isotópica sugerem o aumento, pelo menos desde o início da década de 

1950, é dominado pelas emissões provenientes dos solos tratados com materiais sintético e 

orgânico (estrume) e fertilizante nitrogenado [40, 41].  A maior fonte natural de oxido nitroso 

é o solo tropical, seguido das florestas úmidas e das savanas. 

 

 

4.6.2.4 O Ozônio 

 

 

 Assim como possuímos gases que aumentam o efeito estufa, existem outros que 

ajudam a combater, esse é o caso do ozônio ou mais conhecido como a camada de ozônio. 

Esta camada tem a propriedade de absorver a radiação ultravioleta do Sol; por este motivo, 

sem a proteção do ozônio, as radiações causariam graves danos aos organismos vivos que 

habitam a superfície do planeta Terra. 

 É importante lembrar que não é o ozônio em si o responsável pela proteção contra os 

raios ultravioleta, mas o ciclo ozônio-oxigênio. Neste ciclo, há grande absorção da radiação 

solar, transformada em energia térmica na estratosfera. Os gases do efeito estufa, no entanto 

conhecidos pelo efeito prejudicial à camada de ozônio, por meio do cloro gasoso, têm o papel 

de paralisar o ciclo. 

 Na década de 1980, surgiu no meio científico uma preocupação com buracos que 

estavam se formando na camada de ozônio. Alguns lugares já sofrem com isso e um dos 

maiores buracos que se tem é na Antártida, outro com um tamanho considerável é a Austrália. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclo_oz%C3%B4nio-oxig%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_solar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
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4.6.3 Métodos das Análises de Períodos Longos. 

 

 

 Uma pergunta que muitos se fazem é de como são feitas essas análises de períodos tão 

antigos como o da criação da terra. Essas informações claro que não vão ser precisas, elas 

apresentam uma margem de erro considerável, pois a quantidade de amostras é pequena 

considerando as dos dias de hoje. 

 Em primeiro lugar vamos discutir como que foi descoberta a idade do planeta Terra. 

Como já foi dito na natureza existem vários elementos químicos e eles possuem um número 

atômico e certa massa atômica. Entre esses elementos nós temos os radioativos como o 

urânio, rádio, entre outros, esses elementos, além dos que conhecemos na tabela periódica, 

possuem algumas outras formas que também são encontradas na natureza. O urânio na tabela 

periódica possui o número atômico 92, algumas das outras formas existentes na natureza 

possuem números diferentes, o mais conhecido é o U
238

 que é utilizado em reatores nucleares 

e entre outras coisas.  

 A partir do U
238

 que foi possível calcular a idade da Terra, pois a sua meia vida (tempo 

que um elemento leva para decair) é de 4,5 bilhões de anos, por esse motivo que se foi 

possível descobrir a idade do Planeta Terra [12]. 

 Agora vamos analisar como foi feita para se descobrir a composição da atmosfera de 

muitos anos atrás. Sabemos que quando um material fica em temperaturas baixas ele tende a 

conservar as suas propriedades, do mesmo modo aconteceu com a atmosfera. Não que alguém 

tenha recolhido uma amostra e guardado em um lugar de baixas temperaturas, mas sim a 

própria natureza que fez isso. A Antártida é a região mais gelada no planeta terra, onde suas 

temperaturas podem chegar à quase -90°C, com essa temperatura tão baixa o vapor d’água 

rapidamente se transformava em gelo fazendo assim com que todo o material presente na 

atmosfera ficasse preso no meio do gelo sólido. Como a espessura do gelo na Antártida é em 

média 1829 m, incluindo plataformas de gelo [56], foi aprisionado milhares de anos de 

atmosfera nessas camadas. 

 Para que possa ser feito as análises os cientistas cortam um bastão de gelo (figura 4.6) 

e a partir dali fazem as análises. Esses bastões, como mostra a figura, possuem várias 

camadas, cada camada pode ser representado por um período de anos. Para que se possam 

saber as análises de como se descobrem todos os esse períodos são de um ano ou de vários 

anos, se analisa a composição da camada anterior aonde vai se analisando as variações dos 

gases presentes. 
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Figura 4.6: Bastões de gelo retirados da Antártida. 

 

Fonte: [42]. 

 

 

4.6.4 As Provas do Aquecimento Global 

 

 

4.6.4.1 A Temperatura do Planeta em Função da Concentração de Gases 

 

 

 Com as emissões de gases na atmosfera a temperatura vem subindo. Essa elevação 

vem ocorrendo desde a revolução industrial, com a queima dos combustíveis fósseis o 

desmatamento, entre outros.  

 Como vimos, o efeito estufa é um fator natural importante, mas que tem sido 

intensificado pela ação do homem. A ação do homem tem aumentado drasticamente a 

quantidade de CO2 na atmosfera nos últimos tempos. O aumento da quantidade de CO2 

provoca o aumento do efeito estufa e, assim, o aumento da temperatura. A Figura 4.7 mostra o 

aumento de CO2 na atmosfera nos últimos anos. 

Percebemos na figura 4.7 que a partir de 1980 os níveis de CO2 e a temperatura 

começaram a subir gradativamente, esse fato ocorre com o aumento populacional do planeta, 

com os avanços tecnológicos, etc. Os picos isolados de CO2 mostrados antes de 1980 são 

decorrentes de fatores naturais, principalmente de erupções vulcânicas. 
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Figura 4.7: Média da relação da temperatura e concentração de CO2 com os anos. 

 

Fonte: [33]. 

 

 A temperatura do planeta não se elevou uniformemente em todos os pontos do planeta, 

em alguns locais ao invés de subir a temperatura desceu, mas isso representa uma minoria, a 

média ainda representa o aumento. Se colocar no mapa terrestre todos os pontos de elevação 

da temperatura (Figura 4.8) ele seria representado assim [33]. 

 

Figura 4.8: A elevação temperatura em vários pontos do planeta. 

 

Fonte: [33]. 

 

 Vemos que quanto mais a cor se aproxima do roxo, maior foi à elevação da 

temperatura. As partes em branco são áreas sem dados de temperatura. Assim como foi 

mencionado anteriormente em alguns poucos pontos à temperatura esfriou ao invés de subir, 

mas a maior parte do planeta apresenta uma forte elevação principalmente no continente 

americano e asiático. 
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 Outro ponto que acontece com o aumento da temperatura que ela provoca a morte de 

várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. As florestas de países 

tropicais como Brasil, Congo e Indonésia, podem se "savanizar" e savanas podem se tornar 

áreas desérticas. Isso afetará a produção de alimentos prejudicando principalmente as 

populações mais pobres que não poderão pagar por alimentos mais caros e escassos. 

 

 

4.6.4.2 A Concentração de CO2 nos Oceanos. 

 

 

 Os oceanos além de contribuir com a biodiversidade são ótimos em absorver CO2, 

onde ele é colocado para as profundezas. Assim ele ajuda a limpar a superfície atmosfera do 

planeta. Mas isso também é prejudicial, pois com o aumento da concentração de CO2 na 

atmosfera os oceanos capturam, mais (Figura 4.9) a água dos mares tende a ficar ácida e 

consequentemente prejudicando a sua biodiversidade. 

Figura 4.9: Concentração de CO2 na atmosfera e oceanos. PH dos oceanos. 

 

Fonte: [33]. 

 

 A mudança climática antropogênica e a acidificação dos oceanos não agem de forma 

independente. Embora o CO2 que é emitido pelos oceanos não contribui para o efeito estufa, o 

aquecimento dos oceanos reduz a solubilidade do dióxido de carbono na água do mar; e, 

assim, reduz a quantidade de CO2 nos oceanos podem absorver a partir da atmosfera. Por 

exemplo, dobrou as concentrações de CO2 pré-industriais e um aumento de temperatura de 2 
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°C, a água do mar absorve cerca de 10% menos CO2 do que seria sem aumento de 

temperatura, mas o pH permanece quase inalterado. Assim, um oceano aquecido possui uma 

capacidade menor para remover o CO2 da atmosfera, contudo ainda passa por uma 

acidificação. 

Vejamos que a Figura 4.9 a linha vermelha representa a elevação de CO2 na atmosfera, 

a linha azul a concentração nos oceanos e a linha verde o nível de acides (PH). apresenta uma 

mesma elevação na concentração de CO2 assim como na atmosfera, e o ph quanto mais ele se 

aproximar de 1 ele fica mais acido. Mesmo essa variação do ph sendo pouca, já pode ser 

considerada expressiva. 

 Além do aumento da concentração de CO2 e do nível de acidez dos oceanos, outro 

fator prejudicial é o aquecimento. Com o aumento da temperatura no mundo, está em curso o 

derretimento das calotas polares. Ao aumentar o nível das águas dos oceanos, pode ocorrer, 

futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas. A subida do mar poderá inclusive 

inundar países inteiros. Tuvalu, com apenas 9 mil habitantes, é atualmente um dos menores 

dos cinco países localizados em atóis, e que em breve deixarão de existir. Esse derretimento já 

vem acontecendo principalmente com o Polo Norte, mas a principal preocupação é em relação 

ao Polo Sul, pois a quantidade de gelo é muito maior [33]. Durante este século, o nível do mar 

elevou-se cerca de 10 a 25 centímetros, provavelmente por causa da fusão de geleiras, muitas 

das quais estão perdendo peso. 

 Como podemos observar na Figura 4.10 ao decorrer dos anos em um modo geral os 

oceanos subiram aproximadamente 20 cm o que se pode achar pouco, mas pensando no 

volume de água que se é preciso para que isso aconteça isso é considerável. 

Algumas precisões já veem um aumento muito grande até o final deste século. Tendo 

uma visão mais otimista contando com a diminuição do efeito estufa estima-se que os níveis 

dos oceanos subam cerca de 50 cm, e com uma previsão pessimista cantando que as emissões 

continuem crescendo na velocidade que está estima-se que aumente cerca de 90 a 100 cm. 
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Figura 4.10: Registros de aumento do nível dos mares. 

 

Fonte: [43]. 

 

 

4.6.4.3 O Balanço de Radiação do Planeta. 

 

 

 A radiação (o responsável pelo aquecimento) na medida em que essas quantidades de 

gases são jogadas na atmosfera, mais tempo ficar presa na superfície da Terra. 

 Com o aumento da temperatura é comum pensar que tanto a radiação solar quanto a 

radiação da terra aumentaram, mas o que acontece é que a mesma quantidade que entrava 

anos atrás é a mesma que entra agora. Claro que isso não vale para todos os lugares da terra, 

pois em alguns lugares pelo excesso de gases na atmosfera o ozônio (um dos principais gases 

que compõem a atmosfera) está diminuindo, e como ele o aumento da penetração dos raios 

ultravioletas. 
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4.6.4.4 O Albedo. 

 

 

 O desmatamento, as queimadas, mudança de vegetação, etc. contribuem bastante para 

o aquecimento do planeta, mas além do aquecimento acontecem várias outras consequências, 

uma delas é o aumento do albedo. 

 Existem determinados índices de albedo para cada tipo de superfície, como as 

superfícies então sendo trocados, como o desmatamento para a agropecuária, os índices estão 

mudando consideravelmente. Para que possamos visualizar melhor a Tabela 4.2 mostra 

valores de albedo para alguns tipos de superfície. 

 

Tabela 4.2: Valores de albedo para certos tipos de superfície. 

Albedo  Superfície (%) 

Neve (limpa) 75-95 

Neve (suja) 25-75 

Floresta 10-20 

Pastagem 15-25 

Areia (deserto) 25-40 

Superfície do mar 10-70 

Nuvens espessas 70-80 

Nuvens finas 25-50 

 

Fonte: [44]. 

 

 Como podemos observar a menor taxa de albedo que encontramos da Tabela 4.2 são 

das florestas, as outras superfícies apresentam um elevado índice. A troca da floresta por 

pastagem ou plantações, muda esse índice de albedo. As florestas apresentam um índice 

menor, pois ela tem uma maior capacidade à absorção da radiação com sua maioria sendo 

compostas por árvores de coloração mais escura em relação a outro tipo de plantação ou 

pastagem. Isso ocorre, pois quanto mais a cor tender ao preto, mais radiação ela será 

absorvida (principio da radiação de corpo negro). 

 Como o planeta é composto por vegetações diferentes o albedo de cada lugar será 

diferente. A figura 4.11 mostra essa taxa para cada superfície. 
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Vemos que as regiões onde neva e onde são desertos, que apresentam um maior 

índice, já a área em branco não apresenta índice, pois como às regiões onde só há neve ele não 

foi levado em conta. 

 

Figura 4.11: Variação do albedo ao longo do planeta. 

 

Fonte: [43]. 

  

 

4.6.4.5 A Precipitação  

 

 

 A precipitação (chuva) é uma das coisas mais importantes para a sobrevivência do 

ecossistema, ela é responsável pelo ciclo hidrológico (ciclo de água) do planeta. Nas ultimas 

décadas foi estudado muito esse ciclo e a quantidade de chuva que cai, pois é ainda um dos 

poucos eventos meteorológicos que o homem ainda não conseguiu prever com precisão. 

 Depois de anos de estudos os pesquisadores chegaram a uma conclusão, de que a água 

que é evaporada dos rios, florestas, etc. de uma determinada região, irá precipitar (chover) em 

outra região [43]. No Brasil, por exemplo, toda a água da Amazônia é precipitada na região 

sul, sudeste e algumas partes no centro este. 

 Com as alterações no clima este ciclo hidrológico vem também sendo alterado, onde 

em certas regiões acontece um aumento de precipitação e outros uma diminuição. A figura 

4.12 mostra mudanças na precipitação no período de 1986 a 2005, em escala global. 
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Figura 4.12: Mudanças na precipitação. 

 

Fonte: [33]. 

 

 Quando se fala em diminuição da precipitação em certa região, isso não quer dizer que 

aquela quantidade de chuva que caia ali irá parar de cair, pelo contrário ela ira continuar, mas 

em outra região. Obsermos esse fenômeno na figura 4.12, onde o aumento de precipitação 

ocorre principalmente no mar e nas regiões extremas do planeta. O aumento nessas regiões 

não é benéfico, pois a população nessas regiões é praticamente zero, comparando aos grandes 

centros. As diminuições estão basicamente em cima dos continentes, onde isso prejudica a 

agricultura, pecuária, etc. 

 

 

4.6.4.6 Eventos Extremos 

 

 

 Os eventos climáticos extremos ocorrem de muitas formas, como enchentes, secas 

prolongadas, ondas de calor, tufões e tornados. Esses fenômenos meteorológicos não são 

novidade. Através dos séculos, a humanidade desenvolveu uma boa percepção da frequência 

dos eventos climáticos extremos e das localizações geográficas onde eles têm mais 

probabilidade de ocorrer.  

Mas isso está mudando. Como resultado das mudanças climáticas provocada pelo 

homem, a frequência dos eventos climáticos extremos aumentou, tanto em termos de 

quantidade quanto de intensidade. Isso passou a ser observado de modo mais nítido a partir da 

segunda metade do século 20. 
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A nível mundial, entre os eventos extremos mais importantes dos últimos anos, pode-

se citar as ondas de calor na Europa em 2003 e 2006, os furacões Katrina, Wilma e Rita no 

Atlântico Norte durante intensa estação de furacões no Atlântico Tropical Norte em 2005 e o 

inverno extremo da Europa e Ásia em 2006. O verão europeu de 2003 foi o mais quente dos 

últimos cinco séculos, ultrapassando a média dos verões do século XX em 2 °C. Este 

aquecimento foi excepcionalmente forte e sem precedentes a partir de 1977, com as 

temperaturas médias subindo ao ritmo de 0,36 °C por década. Ações humanas, como a 

emissão de gases-estufa, pelo menos duplicam as chances de surgimento de ondas de calor, 

como a que matou milhares na Europa em 2003. Esta onda de calor de 2003 levou alguns 

investigadores a associar as atividades humanas e mudanças climáticas catastróficas com a 

ocorrência deste evento. Estudos desenvolvidos no Hadley Centre do Reino Unido sugerem 

que a onda de calor poderia ter uma origem natural, e que as chances de que apareçam 

dobram quando inserimos a ação do homem no contexto [45].  

 

 

4.6.4.7 El Niño e La Niña 

 

 

 Para entender melhor os eventos extremos temos que compreender o El Niño e La 

Niña, pois são uns dos principais eventos climáticos mundiais. 

 O El Niño é um fenômeno climático de escala global caracterizado pelo aquecimento 

acima do normal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, que se estende desde a 

costa oeste da América do Sul (próximo ao Peru e Equador) até aproximadamente a Linha 

Internacional de Data (longitude de 180°). Este aquecimento anormal é geralmente observado 

no mês de dezembro, ou seja, próximo ao Natal (daí surgiu o nome de El Niño - o menino 

Jesus - dado pelos pescadores peruanos devido à época de ocorrência desse fenômeno) [14]. 

Dependendo da intensidade e duração do aquecimento da água do mar, os episódios de 

El Niño podem ser classificados como sendo fracos, moderados e fortes. Normalmente eles 

ocorrem em intervalos irregulares de 03, 07 e 12 anos, podendo durar de 12 a 18 meses. Na 

figura 4.13 mostra os períodos que o El Niño aconteceu [46]. 
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Figura 4.13: Períodos que o El Niño e o La Niña ocorreram. 

El Niño La Niña 

1877 – 1878 1888 – 1889 1886 1903 – 1904 

1896 – 1897 1899 1906 – 1908 1909 – 1910 

1902 – 1903 1905 – 1906 1916 – 1918 1924 – 1925 

1911 – 1912 1913 – 1914 1928 – 1929 1938 – 1939 

1918 – 1919 1923 1949 – 1951 1954 – 1956 

1925 – 1926 1932 1964 – 1965 1970 – 1971 

1939 – 1941 1946 – 1947 1973 – 1976 1983 – 1984 

1951 1953 1984 – 1985 1988 – 1989 

1957 – 1959 1963 1995 – 1996 1998 – 2001 

1965 – 1966 1968 – 1970 2007 – 2008 - 

1972 – 1973 1976 – 1977 - - 

1977 – 1978 1979 – 1980 - - 

1982 – 1983 1986 – 1988 - - 

1990 – 1993 1994 – 1995 - - 

1997 – 1998 2002 – 2003 - - 

2004 – 2005 2006 – 2007 - - 

2009 – 2010 - - - 
Legenda Forte Moderado Fraco Legenda Forte Moderada Fraco 

Fonte: [46]. 

 

 Percebemos na figura 4.13 que os eventos até a década de 90 acontecem em períodos 

mais longos, após isso os períodos se encurtam. 

O La Niña é um fenômeno climático com características opostas ao EL Niño, ou seja, 

apresenta um resfriamento anormal nas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. 

Este termo La Niña, que quer dizer "a menina" em espanhol, também pode ser chamada de 

episódio frio, ou ainda El Viejo ("o velho", em espanhol). Em geral, os episódios La Niña 

também têm frequência de ocorrência em torno de 2 a 7 anos e, seus episódios têm 

periodicidade de aproximadamente 9 a 12 meses. Alguns poucos episódios persistem por mais 

que 2 anos. A figura 4.14 mostra os períodos em que o La Niña acontece [45]. 

 

 

4.6.4.8 Eventos Extremos no Brasil 

 

 

 No Brasil também temos vários eventos extremos que foram registrados, entre eles 

temos: A seca que afetou a região Sudeste, Nordeste e Centroeste do Brasil no verão de 2001, 

o que reduziu grandemente o nível dos reservatórios até valores próximos a 5% do volume 

útil, e que motivou racionamento e cortes de energia elétrica em grandes cidades como Rio de 

Janeiro, Brasília, São Paulo e Fortaleza entre outras. O Catarina foi o primeiro “furacão” do 
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Atlântico Sul e pegou de surpresa moradores do Sul do país em 2004. O Catarina gerou 

muitas indagações sobre suas causas, e não está excluída a possibilidade de estar relacionado 

ao aquecimento global. Na verdade, ainda existe incerteza nos meios científicos sobre as 

possíveis consequências das mudanças climáticas associadas ao aquecimento global no 

aumento na frequência e na intensidade de furacões. Para o Atlântico Sul, em comparação, 

não há estatísticas confiáveis sobre esses fenômenos que cubram um longo tempo, além do 

período de observações por satélites. 

 Em 1998 a Amazônia passou por uma grande seca. Ela foi provocada pelo El Niño, 

onde até então não se tinha registrado outra seca igual aquela, até 2005 onde ela foi superada. 

Em 2005 a seca no sudoeste da Amazônia [47]. A falta prolongada de chuvas nos rios 

Solimões, no Amazonas, e Madeira, em Rondônia, fez cair o nível da água e deixou cidades 

da região Amazônica praticamente isolada. As causas da seca de 2005 não foram associadas 

ao El Niño, mas foram associadas: (a)Atlântico tropical do norte anormalmente mais quente, 

(b) enfraquecimento dos ventos alíseos e do transporte de umidade do Atlântico tropical para 

a Amazônia durante a estação chuvosa de verão, e (c) enfraquecimento do movimento vertical 

de ascensão do ar nesta parte da Amazônia, inibindo o desenvolvimento de convecção e 

chuva. As condições de seca foram intensificadas durante a estação seca até Setembro de 

2005 quando a umidade do ar foi muito menor que o normal e as temperaturas do ar chegaram 

até 3-5°C acima do normal. Como consequência da intensa estação seca nesta região, 

incêndios florestais afetaram grande parte da Amazônia ocidental. Chuvas voltaram à 

normalidade em Outubro 2005, gerando enchentes depois de Fevereiro 2006. 

 A maior seca considerada na região Amazônica foi a de 2010 que tomou proporções 

extremamente maiores que as de 2005, ela foi apontada como a pior dos últimos 100 anos.  

 

 

4.6.5 Mudanças Climáticas no Sudoeste da Amazônia 

 

 

 A região amazônica é um dos principais centros de pesquisa mundial em relação à 

biodiversidade, além disso, é um centro importante para as pesquisas meteorológicas. Os 

estudos feitos nessa região ajudaram a entender vários aspectos do clima regional e mundial, 

como o transporte de CO2 feito pela floresta que se firmou ao contrário do que era pensado, o 

ciclo hidrológico, etc. 
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 Muitos trabalhos foram feitos a partir de dados coletados e vários projetos iniciados, 

com a intenção de proteger o meio ambiente e de mostrar o quão ela é importante para o 

desenvolvimento humano. 

 No sudoeste da Amazônia se encontra o estado de Rondônia, uma região muito 

estudada por conta de grande parte de sua área estar desmatada. Ela é importante para que se 

veja uma comparação em um lugar desmatado e um lugar com florestas primárias. Como o 

estado tem o seu ponto forte econômico a pecuária, então a grande parte dessas áreas 

desmatadas se encontram com pastos. 

 O estado possui além de estações meteorológicas, projetos e programas do governo 

federal e de instituições internacionais relacionados ao clima. Um que está há vários anos 

presente no estado é o Experimento de Grande Escala da Biosfera Atmosfera da Amazônia 

(LBA), ele está implantado não só em Rondônia, mas em toda a região amazônica [48]. 

O LBA no estado possui papel importante para as análises do clima, pois mostra o que 

ocorre em lugares que possuem florestas e lugares desmatados. A figura 4.15 mostra a 

quantidade de área desmatada a partir do período em que a região começou a ser povoada. 

 

Figura 4.14: A evolução do desmatamento em Rondônia, no período de 1975 até 2005. 

 

Fonte: [63]. 

 

 Notamos na figura 4.15 que por conta do desmatamento à região que era de floresta 

passou a ter também características de cerrado, onde se é encontrado nas regiões centro oeste 
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e nordeste brasileiro. A área com maior área desmatada é as margens da BR 364, onde 

apresenta a maior parte da população do estado [49]. 

 

 

4.6.5.1 As Variações do Clima no Sudoeste da Amazônia. 

 

 

 Assim como acontece no mundo o estado de Rondônia também vem apresentando 

variações no clima. A forma mais presente e detectável de mudanças de uso da terra na 

Amazônia tem sido a conversão de florestas de dosséis fechados em campos de pastagens e de 

cultivos, comprometendo a fertilidade do solo, queda na evapotranspiração, diminuição da 

precipitação, aumento da temperatura e outros efeitos [50, 51, 52]. 

 Rondônia está diretamente ligada à atividade da agricultura, da pastagem e atualmente, 

da produção de energia elétrica. Tais atividades possuem uma relação intrínseca com as 

profundas perturbações do meio ambiente, como as elevadas taxas de desmatamento, que 

levam as fronteiras agropecuárias por sobre as florestas amazônicas, estando amplamente 

inseridas no contexto das mudanças climáticas. 

 A principal variação que se vê através de dados coletados é a elevação da temperatura. 

O trabalho feito por Werbler [53] coletando dados de temperatura na fazenda Nossa Senhora 

(FNS) localizada em Ouro Preto do Oeste mostra que de 1999 até 2010 a elevação da 

temperatura foi de aproximadamente 0,64 °C. A figura 4.16 mostra o aumento por mês da 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Figura 4.15: Temperatura do ar média mensal nos anos de 1999 a 2010. 

 

Fonte: [53]. 

 

 Podemos observar na figura 4.15 que a temperatura média do ar varia bastante ao 

decorrer do ano, entre os meses de Janeiro e Fevereiro temos as médias de temperatura são as 

mais baixas e entre os meses de Agosto e Setembro as mais altas. A região amazônica em 

geral apresenta uma variação no seu clima bem definida, onde temos a estação chuvosa e a 

seca. A seca se dá entre os meses de Maio (final das chuvas) a Outubro (começo das chuvas), 

onde apresentam maior temperatura, já a chuvosa está entro os meses de Novembro a Abril, 

nesse período a temperatura é mais baixa em relação ao outro. 

 Uma forma ver essa variação de temperatura dos meses secos para o chuvoso é 

pegarmos um mês de cada estação e fazermos a comparação, [53] comparou os meses de 

Janeiro e Agosto (Figura 4.16). 
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Figura 4.16: Temperatura do ar média horária nos meses de janeiro e agosto nos anos de 1999 a 2010. 

 

Fonte: [53]. 

 

 Percebemos na Figura 4.16 que a temperatura se eleva bruscamente, isso acontece, 

pois esses horários a irradiação do sol é maior, fazendo assim que aconteça esse aquecimento. 

Observa-se que a diferença de temperatura do mês de Agosto para o de Janeiro é de 

aproximadamente 4°C nas horas mais quentes do dia. 

 Essas mudanças no microclima acabam afetando de forma direta e indireta a 

população de entorno e também diversas formas de vida ali existentes (fauna e flora locais) 

[53]. 

 

 

4.6.5.2 Os Eventos Extremos 

 

 

 Assim como foi dito anteriormente as mudanças no clima provocam eventos extremos, 

na região de Rondônia esses eventos aparecem em forma de secas severas e de chuvas 

prolongadas. 
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 As maiores secas registradas no estado nos últimos anos foi a de 2005 e de 2010 que 

afetou toda a região amazônica. Essas secas causaram prejuízos enormes ao estado, com a 

morte de muitos animais e a seca das plantações. 

 O evento mais recente foi às chuvas prolongadas do estado no começo de 2014, 

elevando os leitos dos rios fazendo assim com que alagasse as cidades presentes em suas 

margens. O rio Madeira, maior rio do estado, teve a sua maior elevação registrada 

ultrapassando os 20 metros acima de seu nível normal. As chuvas se prolongaram até maio, 

período onde as chuvas já diminuem consideravelmente. 

Não podemos dizer que esses eventos extremos estão ligados diretamente ao 

microclima da região, mas sim ao clima global, o microclima pode estar causando esses 

eventos de modo indireto. 
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5 RELAÇÃO DO MATERIAL COM O ENSINO 

 

 

Nas disciplinas oferecidas nas escolas o tema de mudanças climáticas é pouco 

explorado, apesar de ser um tema que está sempre em discussão e frequentemente abordado 

nas mídias. A região de Rondônia por fazer parte da Amazônia, cuja característica climática 

particular deve ser mostrada com maior ênfase nos conteúdos. Uma forma de passar este 

conteúdo no ensino é dando exemplos nas matérias onde são aplicados esses conceitos como 

matemática, física, biologia, química entre outros. 

Para a disciplina de física em especial, existem várias formas de se aplicar esses 

exemplos, pois os conceitos que basicamente envolvem mudanças climáticas estão envolvidas 

com os fundamentos físicos. Algumas dessas relações de mudança climática e conteúdos de 

física são levantados nos próximos subcapitulos. 

 

 

5.1 RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO/ALBEDO 

 

 

A radiação de corpo negro é definida como “todo corpo que emite um espectro de 

radiação universal que depende apenas de sua temperatura, não de sua composição. Este tipo 

de corpo absorve toda a radiação que incide sobre eles. Daí a denominação de corpo negro”. 

Essa definição é considerada complexa para que um aluno entenda então uma definição mais 

grosseira seria radiação de corpo negro é todo o corpo que consegue absorver totalmente a 

radiação incidida nele, e o corpo geralmente é negro, pois o negro representa a ausência de luz 

e que melhor absorver a radiação. Essa seria uma forma mais fácil de definir. Como o albedo 

depende diretamente da coloração da superfície, quanto mais ela for clara maior o albedo, 

pois assim não haverá absorção de radiação. 
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5.2 ONDAS ELETROMAGNÉTICAS/RADIAÇÃO SOLAR 

 

 

Ela possui diversas aplicações no cotidiano das pessoas sem elas perceberem, como no 

forno de micro-ondas, em celulares, entre outros, mas vamos falar da interação desse tipo de 

onda com as mudanças climáticas. 

As ondas eletromagnéticas são uma das principais responsáveis para que nosso planeta 

tenha possua essas condições para que haja vida, pois a radiação solar é formada por ondas 

eletromagnéticas, e por essas ondas não precisarem de um meio para se propagarem (se 

propagam no vácuo) elas chegam a Terra. A radiação solar penetra na atmosfera, algumas 

partes são absorvidas na atmosfera pelos gases (uma ótima forma de demonstrar seria usando 

a figura 4.2) e a partir desta radiação que chega até a superfície o planeta permanece com 

temperatura média de aproximadamente 15°C, essencial para a sobrevivência. 

 

 

5.3 COMPRIMENTO DE ONDA/RADIAÇÃO SOLAR 

 

 

O comprimento de onda é um tema de oscilações e ondas, porém só é visto o 

comprimento de ondas mecânicas e não das eletromagnéticas. A radiação solar que é 

composta por ondas eletromagnéticas pode ser dada como exemplo de comprimento de onda 

mesmo não fazendo parte do conteúdo, pois a questão é comprimento de onda. 

A radiação que o sol emite chega até a Terra com vários comprimentos de onda, onde 

parte dele consegue penetrar na atmosfera (figura 4.2) até chegar à superfície, a Terra por sua 

vez emite também radiação com um comprimento de onda maior, fazendo assim com que essa 

radiação não consiga sair, pois os gases da atmosfera barram a saída por ter este comprimento 

de onda maior (pode-se usar como exemplo disso a figura 4.4) onde se pode comparar como 

se aquece dentro de um carro exposto ao sol. 
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5.4 RADIAÇÃO TÉRMICA/ABSORÇÃO DA RADIAÇÃO SOLAR 

 

 

A radiação térmica é um assunto muito comum, e ela é a principal responsável pelo 

aquecimento do planeta. A radiação solar ao atravessar a atmosfera chega até a superfície, 

todas as partículas existentes nesse percurso serão incididas pela radiação e por sua vez uma 

percentual dessa radiação será absorvida por essas partículas, o restante da radiação incide na 

superfície, onde um pequeno percentual será refletido e o restante será absorvido. Após isso 

ambas as partes iram liberar radiação térmica, a atmosfera liberará tanto para o espaço quanto 

para a superfície terrestre e a superfície também liberará radiação térmica em direção para o 

espaço. 

 

 

5.5 REFLEXÃO/EFEITO ESTUFA 

 

 

O assunto mais falado atualmente é o efeito estufa. Esse assunto pode ser um grande 

aliado para citar como exemplo, um deles é a relação com a reflexão. 

O efeito estufa acontece, pois com o excesso de gases na atmosfera, a radiação emitida 

da Terra é impedida de sair. Os raios de comprimento de onda maior (podendo citar como 

exemplo a figura 4.1) batem na superfície e parte reflete. A Terra por sua vez emite radiação 

de volta para o espaço, chegando à atmosfera que, por sua vez, a reflete agindo assim como 

um espelho. 

 

 

5.6 REFLEXÃO/ALBEDO 

 

 

Podemos fazer várias associações com o albedo, outra ótima forma de citar ele como 

exemplo é através da reflexão. 

Como o albedo está ligado à coloração da superfície é muito fácil de associar ele a 

reflexão. Para que se possam fazer exemplos com temas regionais, é associar com o tipo de 

vegetação que é encontrado na região, nesse caso utilizando a pastagem e a floresta como 
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exemplo, pode-se dizer que no período chuvoso, por as plantas estarem com coloração mais 

escura o albedo é menor isso quer dizer que ele reflete menos radiação, e quando a época for 

seca o albedo é maior, pois quanto mais claro for a superfície maior será reflexão (podendo 

citar como exemplo a tabela 4.2), pois para cada tipo de superfície existe um valor do albedo. 

 

 

5.7 AUMENTO DOS OCEANOS/ABSORÇÃO DE CALOR 

 

 

Outro assunto preocupante abordado é a elevação dos oceanos, esse é um tema muito 

bom para se relacionar com a termodinâmica. 

Devido ao efeito estufa a radiação liberada pela Terra não consegue retornar para o 

espaço fazendo assim que ela bata na atmosfera e volte para a superfície. A superfície por sua 

vez irá absorver de novo a radiação, como os oceanos fazem parte da superfície terrestre, eles 

iram aquecer, com isso as calotas polares que se localizam nos extremos do planeta iram 

derreter fazendo assim com que os níveis dos mares aumentem. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Vemos a partir daqui como que a variação do clima acontece. Os fatores que 

provocam o aquecimento são efeitos naturais, mas se intensificam pelo excesso de gases 

emitidos a mais para atmosfera. A explicação do aquecimento global pode ficar mais simples 

utilizando conceitos de física de forma que o professor consiga entender o conteúdo e assim 

passar para os alunos, mesmo não sendo especialista na área. 

Os dados apresentados mostram que o planeta está sofrendo de fato um aquecimento 

anormal, e isso provoca várias mudanças nos climas regionais como a mudança na quantidade 

de precipitação em uma região qualquer, aumento na temperatura, entre outros fatores. 

Na região do sudoeste da Amazônia (Rondônia) mostra que uma escala de microclima 

os efeitos das mudanças climáticas também estão acontecendo, mesmo sendo um local onde a 

concentração de florestas é maior, e isso é uma forma de mostrar aos alunos que essas 

variações também estão presentes no dia a dia deles. 

As sugestões de aulas sobre as mudanças climáticas e o ensino de ciências ficam bem 

sugestivas, pois apresentam uma forma de relacionar dois ou mais temas. Apesar de serem 

apresentadas apenas algumas sugestões o foco foi alcançado, pois a intenção não era de 

mostrar todas as relações, mas sim que isso é possível, mesmo havendo vários outros tópicos 

entre os dois assuntos para serem abordados. 
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