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No Protocolo de Quioto os países industrializados acordaram diminiuir em média 

cerca de 5% as suas emissões, abaixo dos valores de 1990, no período entre 2008 e 

2012. Cada país que assinou o tratado, acordou os seus próprios limites a atingir. 

Espera-se que os países da União Europeia (UE) diminuam as suas emissões em 8% 

e o Japão em 5%, ao passo que alguns países, que neste momento registam fracas 

emissões, as podem até aumentar. Os países industrializados já cortaram a suas 

emissões em cerca de 3% entre 1990 e 2000, mas a ONU teme que até 2010 esses 

países apresentem emissões 10% acima dos valores de 1990. 

APOIO:

INTRODUÇÃO

Os gases com Efeito de Estufa (GEE). que representam menos de 1% dos gases 

presentes na atmosfera (composta principalmente por azoto e oxigénio), absorvem a 

radiação infravermelha influenciando os fluxos de energia na atmosfera terrestre. As 

actividades humanas afectam esta situação através do aumento das emissões de GEE e 

de interferências na sua remoção natural através, por exemplo, da desflorestação.

Gases de estufa Principais causas

Dióxido de Carbono

(CO2)

Combustão de combustíveis fósseis: petróleo, gás natural, carvão,

desflorestação (libertamCO2 quando queimadas ou cortadas). O CO2 é

responsável por cerca de 64% do efeito estufa. Diariamente são enviados

cerca de 6 mil milhõesde toneladas de CO2 para a atmosfera. Tem um

tempo de duração de 50 a 200 anos.

Clorofluorcarbono 

(CFC) São usados em sprays, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados 

na indústria electrónica. Responsável pela destruição da camada de ozono e 

por cerca de 10% do efeito estufa. O tempo de duração é de 50 a 1700 

anos.

Metano

(CH4)
Produzido por campos de arroz, pelo gado e pelas lixeiras. É responsável 

por cerca de 19 % do efeito de estufa.Tem um tempo de duração de 15 

anos.

Ácido nítrico

(HNO3)
Produzido pela combustão da madeira e de combustíveis fósseis, pela 

decomposição de fertilizantes químicos e por micróbios. É responsável por 

cerca de 6% do efeito estufa.

Ozono

(O3)
É originado através da poluição dos solos provocada pelas fábricas, 

refinarias de petróleo e veículos automóveis.

PRINCIPAIS GASES

Os principais gases identificados como responsáveis pelo aumento do efeito de estufa 

foram o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), e óxido de nitrogénio (N2O) e os 

clorofluorcarbonos (CFCs). Mas outros gases como o ozono, o monóxido de carbono e o 

vapor de água são também considerados GEE. Ao longo dos últimos séculos, as 

concentrações de gases com efeito de estufa aumentaram significativamente: as 

concentrações de CO2 passaram de 280 para 360 ppmv, as de CH4 de 700 para 1720 

ppbv, as de N2O de 275 para 310 ppbv e as do ozono troposférico aumentaram 36% 

desde 1750.

CONCLUSÃO

Em 2001, o tratado de Quioto foi consideravelmente abalado com a saída 

dos Estados Unidos. Não há também a certeza de que os 15 países 

membros da UE em 1997 atinjam os seus objectivos de redução das 

emissões em 8% face aos valores de 1990. A França, a Suécia, e o Reino 

Unido já atingiram os valores pretendidos, mas outros como Portugal, 

Espanha e a Irlanda não registaram qualquer progresso.
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INFLUÊNCIA DO ALBEDO NO EFEITO DE ESTUFA

O ALBEDO

Apesar da temperatura da Terra estar dependente do efeito de estufa, onde 

a concentração de gases desempenha um papel importante, a variação do 

aquecimento e arrefecimento é fortemente influenciado por outros factores.

O albedo de um objecto é a razão entre a quantidade de radiação solar 

refletida por ele e a quantidade total que recebe. Varia de acordo com a 

textura, cor e expansão da superfície do objecto e é informado em 

percentagem. O albedo da Terra como um todo, incluindo as nuvens, oscila 

em torno de 0,4, ou seja, 60% da energia solar incidente é retida no sistema 

Terra.

O estudo do albedo é de grande importância porque é um dos factores que 

modificam o balanço de energia de uma superfície, participando, portanto, 

dos processos que condicionam a quantidade de radiação disponível. O 

albedo reduz a radiação que é absorvida e, consequentemente, dissipada 

pela troca de calor sensível e latente, a condução de calor no solo e a 

emissão da radiação de ondas longas.

APOIO:

INTRODUÇÃO

Parte da energia solar é captada pela superfície da Terra e absorvida, outra 

parte é irradiada para a atmosfera. Os gases naturais que existem na 

atmosfera funcionam como uma capa protectora que impede a dispersão total 

desse calor para o espaço exterior, evitando que durante o período nocturno 

se perca calor.

METODOLOGIA

Foi montado um dispositivo experimental com 6 garrafas de dimensões 

idênticas, de plástico transparente, nas quais foram colocados recipientes 

iguais com o mesmo volume de solo escuro seco, de solo escuro húmido, de 

areia clara seca, de areia clara húmida, de água simples e de um outro em 

que anteriormente se fez crescer um tufo de relva. As garrafas foram sujeitas 

à mesma intensidade e orientação de uma fonte luminosa e foram medidas 

as temperaturas no seu interior e exterior.

CONCLUSÕES

Os resultados permitiram concluir que o efeito de estufa é influenciado pelo 

albedo dos materiais utilizados no estudo.

É necessário que em termos de utilização de solo se tenha em consideração 

as alterações do microclima e do mesoclima provocadas não só pela poluição 

mas também, pela vegetação natural por culturas ou construções.
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Adaptado de http://www.ic.arizona.edu/ic/nats1011/lectures/ch03/FIG03_006.JPG

OBJECTIVO

Testar de que forma o albedo de solos escuros, de areias claras, da presença 

de água e a existência de coberto vegetal podem afectar o efeito de estufa.

O solo ao ficar exposto pela retirada de vegetação apresenta albedo mais 

susceptível a concentração de calor do que quando coberto de vegetação. 

Estudos,  realizados em vários países, referem que os centros urbanos estão a 

interferir na dinâmica climática pela maior densidade de prédios, pavimentação 

do solo, fluxo de pessoas e veículos, pois ao alterarem  o albedo superficial 

interferem nos processos que envolvem o efeito de estufa.
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RESULTADOS

Temperatura 

exterior

Solo escuro 

seco

Solo escuro 

húmido

Areia clara 

seca

Areia clara 

húmida

Água Relva

21ºC 26ºC 23,5ºC 26ºC 26ºC 23,5ºC 26ºC

32ºC 39ºC 36ºC 36ºC 36ºC 34ªC 38,5ºC
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EFEITO DE DOSES CRESCENTES DE CLORETO DE 

SÓDIO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE FEIJOEIRO

No entanto, alguns ambientalistas defendem que, em situações específicas, 

poderão resultar danos económicos de perdas de produção agrícola e danos 

ecológicos associados aos impactes provocados em alguns ecossistemas.

No que respeita à sensibilidade dos solos, é admitido por várias investigações 

que a deposição de cloreto de sódio pode causar uma concentração de 

elevados valores de sal que podem tornar-se tóxicas para as plantas, sendo 

que, com uma concentração de dois a cinco por cento, os solos se tornam 

improdutivos.

A salinidade é um problema comum para a produtividade agrícola em muitas 

partes do mundo, prejudicando a germinação, crescimento e reprodução das 

plantas, sendo a germinação da semente uma das fases mais vulneráveis à 

salinidade. De forma geral, a germinação tem maior sucesso em ambientes 

livres de sal ou com baixa concentração salina, e há somente poucas halófitas 

que têm a capacidade de germinar com salinidade mais elevada.

Devido ao efeito do sal na germinação de sementes e posterior 

desenvolvimento das plantas, pretendeu-se determinar os seus efeitos na 

germinação de sementes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Em condições 

de temperatura e fotoperíodo constantes procedeu-se à germinação 

hidropónica de 25 sementes em diferentes concentrações de NaCl (zero; 0,5; 

1,0; 2,0, 4,0 %). Foi contado o número de sementes germinadas e observadas 

características anatómicas desenvolvidas.

APOIO:

INTRODUÇÃO

Dos estudos realizados sobre os efeitos das descargas de água salgada sobre os 

solos, as águas subterrâneas, a vegetação e os habitats, aquando da utilização da 

água do mar no combate aos incêndios, concluiu-se que os impactes não são 

preocupantes. 

CONCLUSÃO

Os resultados permitem concluir que as sementes de feijoeiro foram afectadas 

pelas concentrações de cloreto de sódio, tendo sido sempre decrescente a 

germinação com o aumento de concentração de sal. Assim o uso de água salgada 

no combate a incêndios em Portugal, que é uma técnica usada correntemente 

nalguns países, deverá ser precedido de estudos de pormenor que sustentem 

cientificamente esta matéria.

METODOLOGIA

Devido ao efeito do sal na germinação de sementes e posterior desenvolvimento 

das plantas, pretendeu-se determinar os seus efeitos na germinação de 

sementes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.). Em condições de temperatura e 

fotoperíodo constantes procedeu-se à germinação hidropónica de 25 sementes 

em diferentes concentrações de NaCl (zero; 0,5; 1,0; 2,0, 4,0 %). Foi contado o 

número de sementes germinadas e observadas características anatómicas 

desenvolvidas.

RESULTADOS
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