
AbsorAbsorçção de radiaão de radiaççãoão



• Atmosfera: gases com concentração 
praticamente constante e gases com 
concentração variável

• Quais gases apresentam concentração 
constante?

• Quais apresentam concentração variável?



ConstituiConstituiçção da Atmosferaão da Atmosfera
– Nitrogênio (N2) ~ 78%, 
– Oxigênio (O2) ~ 21% 
– Outros gases: argônio (Ar), dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) (traços, isto é, 
< 1% da atmosfera seca) + vapor de água 
(H2O). 

– Aerossóis. 
– Nuvens, compostas de gotículas de água e 

cristais de gelo. 



Nitrogênio (NNitrogênio (N22) ) 

• Removido por bactérias fixadoras e 
relâmpagos

• Emitido pela combustão de biomassa e 
desnitrificação

• Tempo de vida médio: milhões de anos



Oxigênio (OOxigênio (O22))

• Fotossíntese
• Respiração
• Originou a formação de ozônio
• Tempo de vida médio: milhões de anos



Vapor Vapor dd´́ááguagua

• Concentração extremamente variável 
espacial e temporalmente

• Onde estão as maiores concentrações?
– Próximo ao equador sobre os oceanos e 

florestas tropicais úmidas

• Menores concentrações:
– Áreas polares frias e regiões subtropicais 

desérticas



Vapor Vapor dd´́ááguagua

• Único constituinte que pode ser 
encontrado nas 3 fases na atmosfera 
(sólido, líquido e gás)



Vapor Vapor dd´́ááguagua

• Várias funções importantes no planeta:
– Redistribuição de energia via calor latente

– Fonte de água doce
– Aquecimento da atmosfera via efeito estufa

• Tempo de vida médio: ~ 9 dias

• Como é o seu ciclo?



DiDióóxido de carbono (COxido de carbono (CO22))

• Aumento da concentração nos últimos 300 
anos, atualmente ~ 375 ppm

• Atribui-se ao aumento do uso de 
combustíveis fósseis, desmatamento e 
outras formas de alteração do uso da terra

• Remoção: Fotossíntese 
• Tempo de vida médio: centenas de anos



http://www.esrl.noaa.gov/gmd/webdata/ccgg/trends/co2_data_mlo.pdf



Metano (CHMetano (CH44))

• Principais fontes não naturais:
– Cultivo de arroz
– Animais herbívoros
– Cupim (desmatamento)
– Aterros
– Mineração de carvão, extração de óleo e gás natural

• Remoção por processos químicos (oxidação –
reação com OH) e biológicos (bactérias no solo)

• Tempo de vida médio: 10 a 12 anos



AerossAerossóóisis

• Definição: partículas sólidas ou líquidas 
em suspensão com tamanho ~nm a 
dezenas de µm

• Descrição completa: concentração, 
composição química, tamanho, fase e 
forma



FontesFontes

• Naturais:
– Poeira do solo pelo vento

– Vulcões
– Spray marinho

• Antropogênicas:
– Queima de combustíveis fósseis

– Processos industriais
– Queima de biomassa



AbsorAbsorçção de radiaão de radiaççãoão

• Apenas alguns gases são capazes de 
absorver radiação

• Capacidade depende de propriedades 
físicas e químicas das moléculas



• Átomo eletronicamente neutro: núcleo 
composto por neutrons (que não possuem 
carga elétrica) e protons (carregados 
positivamente) cercados por eletrons
(carregados negativamente)

• Uma molécula é uma coleção de dois ou 
mais átomos ligados.
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• Dependendo da energia, pode-se:
– Ionizar

– Dissociar (romper a barreira eletrostática que 
liga seus constituintes)

a molécula



• No processo de absorção, a radiação é
transformada em outra forma de energia

• Em geral, energia interna:
– Energia cinética ou potencial

• No processo de emissão, a energia 
interna da molécula diminui.



Energia cinEnergia cinééticatica

• Translação
• Vibração
• Rotação



Energia PotencialEnergia Potencial

• Transições eletrônicas: mudança na 
distribuição de cargas do átomo/molécula



• E = Etransl + Erot + Evib + Eeletr



• Com exceção da energia cinética de 
translação, a transferência de energia na 
molécula depende de regras de seleção 
descritas pela mecânica quântica

• A colisão entre moléculas tende a 
equalizar a distribuição da energia interna 
total em um gás, dentre os vários 
mecanismos de “armazenamento”
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RotaRotaççãoão

• Molécula com momento de dipolo 
permanente

• Momento de dipolo: produto entre carga e 
distância, em distribuições de cargas 
positivas e negativas separadas por uma 
distância d

• Momento angular da molécula é
quantizado



• Nitrogênio e oxigênio: compostos por dois 
átomos idênticos

• Não possuem momento de dipolo permanente
• Para ter tal momento, deveria ter o centro de 

cargas positivas associado a um átomo e o 
centro de cargas negativas associado ao outro 
átomo, o que violaria a regra de simetria, visto 
que os dois átomos são idênticos

OO



MolMolééculas com momento de dipolo culas com momento de dipolo 
permanentepermanente

• Uma molécula com momento de dipolo 
permanente é chamada de polar

• H2O: devido à sua assimetria – é
composto por dois átomos de hidrogênio e 
um átomo de oxigênio e que não estão 
distribuídos em uma linha
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• Ozônio

• Monóxido de carbono
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MasMas

• Dióxido de carbono NÃO possui momento 
de dipolo permanente

• Metano idem
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• Então por que absorvem e emitem 
radiação?



VibraVibraççãoão

• Molécula com dipolo elétrico variável
• CO2, metano adquirem momento de dipolo 

ao absorver energia de vibração
• Portanto, podem absorver/emitir radiação 

também para adquirir/perder energia 
cinética de rotação

• Gases apresentam bandas de 
vibração/rotação





TransiTransiçções eletrônicasões eletrônicas

• Espectro de absorção é atribuído principalmente 
por transições rotacionais e vibracionais-
rotacionais

• Exceção: ozônio para λ < 1 µm
• Transições eletrônicas são responsáveis pela

absorção de radiação nas regiões:
– entre 0,4 µm e 1,0 µm (banda de Chappuis), 
– de 0,3 a 0,35 µm (banda de Huggins), 
– de 0,2 a 0,3 µm (banda de Hartley) e 
– abaixo de 0,2 µm



Regiões espectraisRegiões espectrais
• Rotação: menos energia: IV longínquo e 

microondas (número de onda ~ 1 a 500 cm-1 ou 
λ ~102 a 105 µm)

• Vibração: energia intermediária: IV com 
comprimentos de onda mais energéticos     
(1µm < λ < ~20 µm)

• Transições eletrônicas: visível e UV
• Quanto maior a energia, pode-se ionizar ou

dissociar a molécula: UV, raio-X, raio-gama 
(espectro contínuo após vencer limiar de 
energia)



• Temperaturas típicas da atmosfera T ~
300 K, energia cinética de translação 
equivalente à região espectral do IV 
térmico (200 a 400 cm-1)

• Energia de translação afeta 
significativamente os níveis de rotação, 
mas não os das transições eletrônicas 





Exceção: dipolo magnético 
permanente



vapor d´água



Alargamento das linhasAlargamento das linhas

• Se os eventos de absorção/emissão são 
discretos, como explicar as bandas?

• Ocorre alargamento das linhas devido:
– Princípio da incerteza
– Colisão

– Efeito Doppler





Alargamento por colisãoAlargamento por colisão

• Colisão entre as moléculas devido à
energia cinética de translação

Largura à meia altura



Alargamento por efeito DopplerAlargamento por efeito Doppler

• Velocidade térmica das moléculas



• Colisão é mais importante em baixos 
níveis (onde a pressão atmosférica é
maior, por isso também é chamado 
alargamento por pressão)

• Efeito Doppler é mais importante em altas 
altitudes

• Combinação dos dois efeitos: perfil de 
Voigt







• Colisão entre moléculas idênticas (vapor 
d´água – vapor d´água): self-broadening

• Colisão entre moléculas distintas (vapor 
d´água – N2): foreign-broadening





• Absorção continuum (ou não ressonante):
– Fotoionização

– fotodissociação



ContContíínuonuo

• Ionização e dissociação limiar
• Se a radiação incidente for mais 

energética também ionizará ou dissociará
a molécula contínuo



Continuum associado ao vapor Continuum associado ao vapor 
dd´́ááguagua

• Infravermelho e microondas
• Mecanismo físico ainda não foi bem compreendido
• alargamento devido a colisões é tão significativo que o 

efeito da absorção ainda é importante mesmo longe das 
frequências centrais.

• Mesmo na janela atmosférica do infravermelho (entre 8 
e 13 µm) foi observada atenuação de radiação

• Aglomerados de vapor d´água
• Quanto maior a concentração do vapor d´água mais 

importante é esse efeito





• Livro sugerido para maior aprofundamento 
no tema:

Bohren, C. F. and Clothiaux, E. E. 
“Fundamentals of Atmospheric Radiation”, 
Wiley-VCH, 2006


