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Importância da interação entre radiação e matéria
para a atmosfera:

-Reações químicas

- Balanço energético

Ciclo de vida na atmosfera: reações químicas
Radiação solar UV

foto-oxidação

Emissões:

formação de
intermediarios

COVs, NOx, SO2

transporte

Aumento da solubilidade
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Produtos:
CO2,H2O, CO
O3, H2O2, CH2O
H2SO4, HNO3
SOA

Deposição
seca e úmida

Estados energéticos do oxigênio na
atmosfera
DHf (298K)
kcal mol-1
Átomos excitados

O*(1D)

104.9

Átomos no estado fundamental

O (3P)

59.6

Ozônio

O3

34.1

Molécula normal

O2

0
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Aumento da
estabilidade

Fotoquímica
Termodinâmica apenas não pode explicar
quantidades atmosfericas de O3, O, O*

É necessário
– Entrada de energia, p.ex.
O2 + hn  O + O

(l < 240 nm)

– Reações químicas, p.ex.
O + O2 (+ M)  O3 (+ M)

= Fotoquímica
Sasha Madronich and Gabi Pfister
National Center for Atmospheric Research
Boulder, Colorado USA

Algumas reações de fotólise
O2 + hn (l < 240 nm)  O + O

fonte de O3 na estratosfera

O3 + hn (l < 340 nm)  O2 + O(1D)

fonte de OH na troposfera

NO2 + hn (l < 420 nm)  NO + O(3P)

fonte de O3 na troposfera

CH2O + hn (l < 330 nm)  H + HCO

fonte de HOx, em todo lugar

H2O2 + hn (l < 360 nm)  OH + OH

fonte de OH em atm. remota

HONO + hn (l < 400 nm)  OH + NO

fonte de radicais em atm. urbana

Sasha Madronich and Gabi Pfister
National Center for Atmospheric Research
Boulder, Colorado USA

Importância da espectroscopia e fotoquímica

Muitos dos processos químicos na atmosfera são iniciados por fótons:
- Fotólise do ozônio gerando o radical OH (o mais importante
oxidante atmosférico)

- A fotodissociação de muitas moléculas atmosféricas é muitas vezes
mais rápida do que qualquer outra reação química envolvendo estas
mesmas moléculas:
fotólise dos CFCs na estratosfera
fonte de OH na troposfera
fonte de O3 na troposfera

remoção de NO3 gerado a noite
fonte de átomos de cloro

etapa importante da oxidação de
moléculas orgânicas

Radiação solar: iniciador das reações atmosféricas
Média das energias térmicas de colisões

Química da atmosfera
Energia dos fótons (E = h n)

na Terra é dirigida por
fotólise, não por
excitação térmica

Forças (energia) de ligação típicas
Energia térmica das
colisões não são
suficientes para quebrar
ligações típicas de gases
atmosféricos

Fundamentos:

-Radiação eletromagnética
- estrutura da matéria

Baixa energia
Baixa frequência
Alto comprimento de onda

Espectro eletromagnético
E = hn = hc/l

Alta energia
Alta frequência
Baixo comprimento de onda

Unidades usadas para energias do fóton e comprimentos de ondas:

h = constante de Planck = 6,626 x 10-34 J s
n
= número de onda = cm-1

O que é a luz?

Natureza dualística:
Fóton
como partícula:
energia, mas sem massa

como onda:
campos eletrico e magnético
oscilando no espaço e no
tempo
Vetores dos campos elétrico (Ey) e

magnético (Hz) da onda de luz no plano
polarizado em função da posição ao

comprimento de onda = l,
frequência = n

longo do eixo de propagação (x).

Velocidade da luz =
c ~ 3 x 108 m/s

Natureza ondulatória da luz
• A teoria atômica moderna surgiu a partir de estudos sobre a
interação da radiação com a matéria.

• A radiação eletromagnética se movimenta através do vácuo com
uma velocidade de c = 2,998  108 m/s (c = velocidade da luz).
• As ondas eletromagnéticas têm características ondulatórias
semelhantes às ondas que se movem na água.
• Por exemplo: a radiação visível tem comprimentos de onda entre
400 nm (violeta) e 750 nm (vermelho).

Natureza ondulatória da luz
• Todas as ondas têm um comprimento de onda característico, l, e
uma amplitude, A.

• A frequência, n, de uma onda é o número de ciclos que passam por
um ponto em um segundo.
• A velocidade de uma onda, v, é dada por sua frequência
multiplicada pelo seu comprimento de onda.
• Para a luz, velocidade = c.

Energia quantizada e fótons
• Planck: a energia só pode ser liberada (ou absorvida) por átomos
em certos pedaços (ou pacotes) de tamanhos mínimos, chamados
quantum.
• A relação entre a energia de cada fóton e a frequência é

DE = hn = hc/l
onde h é a constante de Planck (6,626  10-34 J s).
• A intensidade da radiação é uma indicação do número de fótons
presentes.
• Para entender a quantização, considere a subida em uma rampa
versus a subida em uma escada:
 na rampa, há uma alteração constante na altura,
 na escada há uma alteração gradual e “quantizada” na altura.
Pearson Education, 2005

Uma das mais importantes propriedades dos elétrons é que suas energias são
"quantizadas", isto é, um elétron ocupa sempre um nível energético bem

definido e não um valor qualquer de energia.
Se no entanto um elétron for submetido a um fonte de energia adequada
(calor, luz, etc. ), pode sofrer uma mudança de um nível mais baixo para outro

de energia mais alto (excitação).
O estado excitado é um estado meta-estável (de curtíssima duração) e,

portanto, o elétron retorna imediatamente ao seu estado fundamental.
A energia ganha durante a excitação é então emitida na forma de radiação do
espectro eletromagnético que o olho humano é capaz de detectar (radiação no
visível) ou não (ultravioleta ou infravermelho).

O efeito fotoelétrico e fótons
• O efeito fotoelétrico fornece evidências para a natureza de partícula
da luz - “quantização”.
• Se a luz brilha na superfície de um metal, há um ponto no qual os
elétrons são expelidos do metal.

• Os elétons somente serão expelidos se a frequência mínima é
alcançada.
• Abaixo da frequência mínima, nenhum elétron é expelido.

• Acima da frequência mínima, o número de elétrons expelidos
depende da intensidade da luz.

O efeito fotoelétrico e os fótons
• Einstein supôs que a luz trafega em pacotes
de energia denominados fótons.
• A energia de um fóton:

E=hn

A. Einstein
(1879-1955)

Pearson Education, 2005

As teorias modernas sugerem que
nosso conceito de espaço se perde

na escala de 20-34 m; logo, este
valor pode ser um limite inferior
para os comprimentos de onda da

radiação eletromagnética.

Região do
visível

Atkins & Jones, Princípios de Química, 2006

Tipo, frequência (f), comprimento de onda (l) e energia
(E) da radiação eletromagnética.

f

l

E

Atkins & Jones, Princípios de Química, 2006

E

1,2 x 107

12 x 103

0,12

150

0,0012

Energia (kJ mol -1)
Quebra ligação Excitação
ou ionização eletrônica

vibração

rotação

l

Interação da radiação com matéria:
absorção

emissão

Energia

Estado
excitado

Estado
fundamental

Após absorção de energia “permitida”, o elétron em estado excitado
pode voltar a estados energéticos mais baixos (emissão) ou a
interação com radiação de intensidade suficiente podem ocorrer
quebras de ligações ou mesmo ionização (retirada do elétron).

Diagramas de Jablonski: processos físicos na interação matéria com energia
Absorbância, conversão interna, vibração ou relaxação, cruzamento intersistema, fluorescência, fosforescência
Transição
Absorção

escala de tempo

10

-15

s

Processo
radiativo?
sim

Conversão interna

10-14 - 10-11 s

não

Vibração e Relaxação

10-14 - 10-11 s

não

Fluorescência

10-9 - 10-7 s

sim

Cruzamento intersistema

10-8 - 10-3 s

não

Fosforescência

10-4 - 10-1 s

sim

 de bioluminescência

O efeito fotoelétrico e os fótons:
relação entre comprimento de onda e energia
Calcular a energia de 1,0 mol de fótons de luz vermelha (l = 700nm).

n=l/c
Então, DE = h x n
= (6,63 x 10-34 J s)(4,29 x 1014 s-1)
= 2,85 x 10-19 J / fóton
DE (por mol) =
(2,85 x 10-19 J/fóton)(6,02 x 1023 fóton/mol)
= 171,6 kJ/mol
Sendo,

Quanto de energia é necessária para romper ligações químicas?
O2

→

ΔHformação 0

O

+

O

(ambos no estado fundamental)

59,6 + 59,6
ΔHreação = 119 kcal/mol

Qual o l de interesse?

fótons

kcal/mol
Corresponde a energia
para 1 mol de fótons
capaz de quebrar a
ligação entre os átomo
de oxigênio na
molécula de oxigênio

esta energia capaz de
quebrar a ligação entre
os átomo de oxigênio na
molécula de oxigênio, e
corresponde ao
comprimento de onda na
região do UV de 240 nm

l = 240 nm

Quanto de energia
Energia
é necessária
que quebra
para ligação
romper ligações químicas?

O3
ΔHf 34,1

→

O2 + O (ambos no estado fundamental)
0

59,6

kcal/mol

Exercício:
Qual é a DHr (kcal/mol) ?

a. 0
b. 25,5
c. 34,1

d. 93,7

IR próximo

Espectro de absorção de moléculas
Molécula hipotética com 3
níveis de energia permitidos
Observe as relações
para emissão!

vij = DEij/h
(a) Transições permitidas
(b) posições das linhas de absorção no espectro da molécula

•

Posições das linhas são determinadas pela mudança de energia das transições permitidas

•

Intensidade da linha são determinadas pela fração de moléculas que estão num estado
inicial particular necessários para a transição

•

Transições degeneradas múltiplas com a mesma energia podem combinar (bandas)

Espectros de absorção atômicos e moleculares
Vapor de um átomo
Visível (nm)

Vapor de uma molécula

Duas moléculas em mistura líquida

Duas moléculas em mistura líquida
Bifenil (fenilbenzeno) e
benzeno

Ultra violeta (nm)

ÁTOMO DE HIDROGÊNIO

DE  Esup erior  Einf erior
Condição de freqüência de Bohr
E fóton h 
Cte de Plank

h   E sup erior  Einf erior
EMISSÃO = Quando um átomo sofre uma
transição de um estado de energia mais alta para
um estado de energia mais baixa, ele perde
energia que é emitida como um fóton. Quanto
maior a energia perdida, maior será a frequência
(e menor o comprimento de onda) da radiação
emitida.

LINHAS DO ESPECTRO DE EMISSÃO (TESTE CHAMA) DE ALGUNS ELEMENTOS

Espectro visível

K

Li
Na

Sr
Ca
Ba

Sr

Em geral, os metais, sobretudo os alcalinos e alcalinos
terrosos são os elementos cujos elétrons exigem menor
energia para serem excitados.

Fotodissociação
• Lembre-se

hc
E  hn 
l

logo, quanto maior a freqüência, menor o comprimento de onda e
maior a energia de radiação.
• Para que uma reação química induzida por radiação ocorra, os
fótons devem ter energia suficiente para quebrar as ligações
necessárias, e as moléculas devem absorver os fótons.
• A fotodissociação é a quebra de uma ligação química induzida por
radiação.

Fotodissociação
• Na atmosfera superior, a fotodissociação do oxigênio molecular
provoca a formação de dois átomos de oxigênio:

O2(g) + hn 

O(g)

+

O(g)

Fotoionização
• A fotoionização é a ionização (perda de elétron) de moléculas (ou
átomos) provocada pela radiação, formando uma espécie
positivamente carregada.

O2 + hn  O2+ + elétron

Fotoionização
• 1924: os elétrons foram descobertos na atmosfera superior.
Portanto, os cátions devem estar presentes na atmosfera superior.
• A fotoionização ocorre quando uma molécula absorve um fóton de
energia suficiente para remover um elétron.

• Os comprimentos de onda da luz que provocam fotoionização e
fotodissociação são filtrados pela atmosfera.

Dualidade onda-partícula
O efeito fotoelétrico demonstra que a radiação
eletromagnética consiste de fótons que se
comportam como partículas.

Luz
incidente

Interferência
construtiva

Também o fenômeno da difração (padrão de
intensidades máximas e mínimas geradas por
um objeto colocado no caminho de um feixe de
luz – figura ao lado) mostra a radiação
eletromagnética como onda.

No modelo de ondas – intensidade da radiação
é proporcional ao quadrado da amplitude da
onda.
No modelo de partículas - intensidade da
radiação é proporcional ao número de fótons
presentes em cada instante.

Figura de
interferência

Atkins & Jones, Princípios de Química, 2006

O Comportamento ondulatório
da matéria
• Sabendo-se que a luz tem uma natureza de partícula (fótons),
parece razoável perguntar se a matéria tem natureza ondulatória.
• Utilizando as equações de Einstein e de Planck, De Broglie
mostrou:

h
l
mv
• O momento, mv, é uma propriedade de partícula, enquanto l é uma
propriedade ondulatória.

• de Broglie resumiu os conceitos de ondas e partículas, com efeitos
notáveis se os objetos são pequenos.
Pearson Education, 2005

O princípio da incerteza
• O princípio da incerteza de Heisenberg: na escala de massa de
partículas atômicas, não se pode determinar exatamente a posição,
a direção do movimento e a velocidade simultaneamente.
• Para os elétrons: não se pode determinar seu momento e sua
posição simultaneamente.

• Se Dx é a incerteza da posição e Dmv é a incerteza do momento,
então:

h
Dx·Dmv 
4
Pearson Education, 2005

Mecânica quântica e
orbitais atômicos
• Schrödinger propôs uma equação que contém os termos onda e
partícula.
• A resolução da equação leva às funções de onda.
• A função de onda fornece o contorno do orbital eletrônico.

• O quadrado da função de onda fornece a probabilidade de se
encontrar o elétron, isto é, dá a densidade eletrônica para o átomo.

Pearson Education, 2005

Equação de Schroedinger
- usada para calcular as funções de onda

Probabilidade de encontrar uma
partícula em uma região.
As energias permitidas para
uma partícula de massa m em
uma caixa em uma dimensão de
comprimento L são

En 

n2h2
8mL2

Erwin Schroedinger
(1887 – 1961)
Atkins & Jones, Princípios de Química, 2006

Mecânica quântica e
orbitais atômicos
Orbitais e números quânticos

s (sharp); p (principal); d (diffuse); f (fundamental)

Representações dos orbitais
Orbitais s
•

Todos os orbitais s são esféricos.

•

À medida que n aumenta, os orbitais s ficam maiores.

•

À medida que n aumenta, aumenta o número de nós.

•

Um nó é uma região no espaço onde a probabilidade de se
encontrar um elétron é zero.

•

Em um nó, 2 = 0

•

Para um orbital s, o número de nós é n-1.

Os tres orbitais s de energia mais baixa: a maneira mais
simples de desenhar um orbital atômico é como uma superfície
limite, uma superfície dentro da qual existe alta probabilidade
(tipicamente 90%) de encontrar o elétron. A cor azul são uma
representação dos orbitais s para auxiliar na identificação. O
sombreado das superfícies limite é uma indicação aproximada
da densidade de elétrons em cada ponto.

Pearson Education, 2005

Orbitais p
•
•
•
•
•
•

Existem três orbitais p, px, py, e pz.
Os três orbitais p localizam-se ao longo dos eixos x-, y- e z- de um
sistema cartesiano.
As letras correspondem aos valores permitidos de ml, -1, 0, e +1.
Os orbitais têm a forma de halteres.
À medida que n aumenta, os orbitais p ficam maiores.
Todos os orbitais p têm um nó no núcleo.

Orbitais d e f
•
•
•
•
•

Existem cinco orbitais d e sete orbitais f.
Três dos orbitais d encontram-se em um plano bissecante aos
eixos x-, y- e z.
Dois dos orbitais d se encontram em um plano alinhado ao
longo dos eixos x-, y- e z.
Quatro dos orbitais d têm quatro lóbulos cada.
Um orbital d tem dois lóbulos e um anel.

Orbitais e números quânticos
•

Os orbitais podem ser
classificados em termos de energia
para produzir um diagrama de
Aufbau.

•

Observe que o seguinte diagrama
de Aufbau é para um sistema de
um só elétron.

•

À medida que n aumenta, o
espaçamento entre os níveis de
energia torna-se menor.

Átomos
polieletrônicos

Elementos classificados pelo subnível mais externo:
Representativos: ns1, ns2, e ns2 np1…5
Transição: nd1...10
Transição interna: nf1...14
Inertes ou gases nobres: ns2 e ns2 np6

Pearson Education, 2005

Ligações químicas

Controladas pela configuração eletrônica dos átomos e moléculas

Processos de absorção molecular

 Transições eletrônicas

 Comprimentos de onda UV e visível
~10-18 J

 Vibrações moleculares

 Comprimentos de onda do infravermelho térmico
Energia
aumentando

 Rotações moleculares

 Comprimentos de onda do IV-distante e ondas de rádio
~10-23 J

 Cada um dos processos acima é quantizado

 Energia cinética translacional de moléculas não é quantizado

Interações da radiação com a matéria
Raios-X

Raios-X

ionização
Raios-X

ionização
Espalhamento
Compton

grande número de
estados de energia
disponível, fortemente
absorvidos

Raios-X de l
mais longo

Fotoionização
Energia de
ionização

ultravioleta

Níveis de mudanças
eletrônicas

visível

IV

pequeno número de
estados de energia
disponível, quase
transparentes

Vibração
molecular
micro-ondas

Rotação e
torção
molecular

Comprimento de onda, l

Se não houver nenhum nível de energia quantizado disponível adequado ao quantum
de energia da radiação incidente, então o material será transparente para esta radiação

Interações de raios-x
Raio-x

Energia dos fótons de
raios-x são muito acima
da energia de ionização
dos átomos

Raio-x

Raio-x
ionização

ionização

Espalhamento
Compton

Energia de
ionização

Fotoionização

Raio-x de l
mais longo

Quantum energético de fótons de raios-x são muito altos para ser absorvido por transições eletrônicas
na maioria dos átomos – resultado possível é somente a completa remoção de um elétron de um

átomo.
• Portanto, todos os raios-x são radiações ionizantes
• Se toda a energia do raio-x é dado a um elétron, é chamada de ionização
• Se parte da energia é dada para um elétron e o restante para um fóton de menor energia, é chamado
de espalhamento Compton

Interações no ultravioleta
Fótons UV acima da energia de
ionização podem “quebrar” átomos
ou moléculas
Fotoionização

Fótons UV abaixo da energia de
ionização são absorvidos
fortemente na produção de
transições dos elétrons

• Radiação UV próxima (apenas mais curta do que comprimentos de onda visíveis) é
absorvida muito fortemente na camada superficial da pele por transições de elétrons
• Energias superiores, energias de ionização para muitas moléculas podem ser alcançadas.
e os processos de ionização mais intensos podem ocorrer

• Queimaduras solares é primariamente um efeito da radiação UV, e a ionização produz
o risco de câncer de pele

Interações no visível

Energia de
ionização

grande número de
estados de energia
disponíveis,
fortemente
absorvidos

mudanças de
nível de
elétron

Luz visível causa
transições de elétrons

A luz visível também é absorvida por transições de elétrons
• comprimentos de onda azuis tem energias superiores em relação a comprimentos de onda
vermelhos: daí luz vermelha é menos fortemente absorvida do que a luz azul

• Absorção de luz visível provoca aquecimento, mas não ionização
P. ex.: Para-brisas de carro
• transmitem luz visível, mas absorvem frequências mais altas de UV

Interações de micro-ondas

• Energia quântica dos fótons de micro-ondas (0,00001-0,001 eV)
coincide com as escalas de energias que separa estados quânticos

de torção e rotações moleculares
• Note que o movimento rotacional das moléculas é quantizado,
como as transições eletrônicas e vibracional, associado a
absorção de emissões de linhas
• Absorção de radiação de micro-ondas faz causa aquecimento
devido ao aumento da atividade rotacional molecular
• fornos de micro-ondas usa micro-ondas de alta intensidade para

aquecer material

Interações no infravermelho
maior densidade de níveis
de energia do que na faixa
de microondas, mais
fortemente absorvida

• Energia quântica dos fótons IV (0,001-1,7 eV) coincide com as escalas de energias
que separa estados quânticos de vibrações moleculares

• Vibrações surgem em ligações moleculares que não são rígidas, mas se comportam
como molas

Momento de dipolo molecular
Para uma molécula absorver radiação IV, deve sofrer uma variação líquida do momento de dipolo
como resultado do movimento vibracional ou rotacional.

O momento de dipolo elétrico, para um par de cargas opostas de magnitude q, é a

magnitude da carga vezes a distância entre eles, com a direção no sentido da carga
positiva.

A carga total em uma molécula é zero, mas a natureza das ligações químicas é
tal que cargas positivas e negativas não se sobrepõem completamente na maioria
moléculas. Tais moléculas são ditas polar, porque possuem um
momento de dipolo elétrico permanente.

+

A água é um bom exemplo de uma molécula polar:
Moléculas com simetria de espelho como oxigênio.
Moléculas de dióxido de carbono tem momentos de dipolo, mas não são permanentes.

-

Compostos químicos importantes da atmosfera:
Molécula

Estrutura

(MDEP)

Linear

não

Nitrogênio

Linear

não

Monóxido de
carbono

Linear

sim

Dióxido de
carbono

Linear

não

Oxigênio

Óxido nitroso

Linear

sim

Água

Assimétrica

sim

Ozônio

Assimétrica

sim

Metano

Esférica

não

Moléculas diatômicas homo-nucleares
(N2, O2) não tem momento de dipolo
elétrico permanente (MDEP).
 N2, o constituinte atmosférico mais
abundante, não tem espectro de absorção
rotacional.
 O2 tem bandas de absorção rotacional em
60 e 118 GHz.
Moléculas maiores lineares e esféricas
têm o menor número de modos distintos de
rotação e, portanto, o espectro de absorção
mais simples.
Moléculas maiores assimétricas têm o
conjunto mais rico de transições possíveis
e os espectros mais complexos.
Observe a falta de momento de dipolo
elétrico permanente no CO2 e CH4.

Absorção
-Processo vibracional
- pequenos deslocamentos dos átomos a partir de sua posição de equilíbrio

- N átomos → 3N possíveis modos vibracionais.
A molécula de de água tem 3 frequencias clássicas n1 n2 n3 que correspondem a 3
comprimentos de onda:
l1 = 3,106 m
(estiramento simétrico de OH)

l2 = 6,08 m
(dobra de HOH – “bend”)
l3 = 2,903 m
(estiramento assimétrico de OH)

Infravermelho (IV) – modos ativos e inativos
 apenas moléculas com modos vibracionais que mudam o momento de
dipolo podem interagir com luz e levam a absorção.
 CO2 é ativo no IV, mas não todos os modos vibracionais de sua molécula
são ativos.
n1
IV inativo

Ilustração dos modos vibracionais
ativos e inativos do CO2.
n2
IV ativo

Os modos n2 e n3 causam mudança no
momento de dipolo e, portanto, são
ativos no infravermelho (IV).

n3
IV ativo

Principais absorções no Infra-Vermelho para alguns gases atmosféricos

gás
Água
H2O
Dióxido de
carbono
CO2
óxido
nitroso
N2O

Ozônio
O3

Faixas de
absorção (cm-1)

Tipo de ligação
causando a absorção

1600-1400

Estiramento
assimétrico
“bend”
(dobra, curva)

2400-2200

Estiramento
assimétrico

800-600

“bend”
(dobra, curva)

2400-2200

Estiramento
simétrico

1400-1200

Estiramento
assimétrico

2400-2200

Estiramento
simétrico

1200-1000

Estiramento
assimétrico

3800-3600

Principais absorções no Infra-Vermelho para alguns gases atmosféricos

gás

Faixas de
absorção (cm-1)

3200-3000

Tipo de ligação
causando a absorção
Estiramento
assimétrico

metano
CH4
1400-1200

Tetracloreto
de carbono
CCl4

1000-600

“bend”
(dobra, curva)

Estiramento
assimétrico

(W m-2 m-1)

Espectro da radiação solar
UV

visível

infravermelho

Radiação solar no topo da atmosfera

Radiação solar

Espectro do corpo negro, 5250oC

Radiação solar no nível do mar

Bandas de absorção

Comprimento de onda (nm)

Espectro de emissão do Sol (Fonte: Meteorology Today)

= 15oC

Comparação entre espectro de emissão de energia através da
radiação do Sol e da Terra (Fonte: Meteorology Today)

Efeito estufa

Temperatura -18 oC

Gases estufa:

Temperatura 15 oC

H2O, CO2, N2O, CH4

Efeito estufa

Temperatura -18oC

Gases estufa:

H2O,

Temperatura 15oC + oC

CO2, N2O, CH4
Aumento das emissões antrópicas
Mudanças climáticas

Balanço anual global de energia

Kiehl and Trenberth, Earth's Annual Global Mean Energy Budget, Bulletin of the American
Meteorological Society, 78(2), 197-208, 1997

Diagrama do balanço de energia na atmosfera terrestre

Usando 100 unidades de energia do sol como base, o balanço energético a partir do topo, na
atmosfera propriamente e na superfície terrestre estão apresentados nos próximos slides
http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/energy_balance.htm

Diagrama do balanço de energia na atmosfera terrestre
No topo da atmosfera - Energia recebida do sol em equilíbrio com saída de energia da terra.
Energia de entrada

Energia de saída

Unidades

Fonte

Unidades

Fonte

+100

Radiação de onda curta
recebida do sol

-23

Radiação de onda curta refletida de volta para o espaço pelas nuvens.

-7

Radiação de onda curta refletida para o espaço pela superfície
terrestre.

-49

Radiação de onda longa emitida da atmosfera para o espaço.

-9

Radiação de onda longa emitida das nuvens para o espaço.

-12

Radiação de onda longa emitida da superfície da terra para o espaço.

+100

-100

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/energy_balance.htm

Diagrama do balanço de energia na atmosfera terrestre
Atmosfera propriamente - Energia que entra é balanceada com energia que sai a partir da atmosfera.
Energia recebida

Energia de saída

Unidades

Fonte

Unidades

Fonte

+19

Absorção de radiação de onda curta
por gases na atmosfera.

-9

Radiação de onda longa emitida para o
espaço pelas nuvens.

+4

Absorção de radiação de onda curta por nuvens.

-49

Radiação de onda longa emitida para o
espaço por gases na atmosfera.

+104

Absorção de radiação de onda longa
emitidas pela superfície terrestre.

-98

Radiação de onda longa emitida à
superfície terrestre por gases na atmosfera.

+5

Correntes convectivas (ascensão do ar aquecido
na atmosfera).

+24

Processos de condensação /deposição de
vapor de água (calor é liberado para a atmosfera).

+156

-156

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/energy_balance.htm

Diagrama do balanço de energia na atmosfera terrestre

Aquecimento – efeito estufa
Superfície terrestre - Energia absorvida é balanceada com a energia emitida.
Energia recebida

Energia de saída

Unidades

Fonte

Unidades

Fonte

+47

Absorção de radiação de onda curta
provenientes do sol.

-116

Radiação de onda longa emitida pela superfície.

+98

Absorção de radiação de onda longa emitida
por gases na atmosfera.

-5

Remoção de calor por convecção (subida de ar
quente).

-24

Calor exigido pelos processos de evaporação e
sublimação e, portanto, removido da superfície.

+145

-145

http://www.srh.noaa.gov/jetstream/atmos/energy_balance.htm

Quando as moléculas de gases de efeito estufa absorvem a energia térmica
infravermelha, sua temperatura aumenta. Como os carvões de um incêndio que são

quentes, mas não incandescentes, os gases de efeito estufa irradiam uma quantidade
maior de energia infravermelha térmica em todas as direções. O calor irradiado
continua a encontrar moléculas de gases de efeito estufa; essas moléculas absorvem o
calor, a temperatura sobe e a quantidade de calor que elas irradiam aumenta. A uma

altitude de aproximadamente 5-6 quilômetros, a concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera é tão pequena que o calor pode irradiar-se livremente para o espaço.
Como as moléculas de gases de efeito estufa irradiam calor em todas as direções, parte

dele se espalha para baixo e, finalmente, volta a entrar em contato com a superfície da
Terra, onde é absorvida. A temperatura da superfície torna-se mais quente do que seria
se fosse aquecida apenas por aquecimento solar direto. Este aquecimento suplementar

da superfície da Terra pela atmosfera é o efeito estufa natural.
https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

Quaisquer mudanças no sistema climático da Terra que afetam a quantidade de
energia que entra ou sai do sistema altera o equilíbrio radiativo da Terra e pode
forçar as temperaturas a subir ou descer. Essas influências desestabilizadoras são

chamadas forçantes do clima. As forçantes do clima natural incluem mudanças no
brilho do Sol, ciclos de Milankovitch (pequenas variações na forma da órbita da
Terra e seu eixo de rotação que ocorrem ao longo de milhares de anos) e grandes

erupções vulcânicas que injetam partículas tão altas quanto a estratosfera,
refletindo luz. As forças provocadas pelo homem incluem a poluição por partículas
(aerossóis), que absorvem e refletem a entrada de luz solar; desmatamento, que
altera a forma como a superfície reflete e absorve a luz do sol; e a crescente

concentração de dióxido de carbono atmosférico e outros gases de efeito estufa,
que diminuem o calor irradiado para o espaço.
https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

Por que o efeito estufa natural não causa um aumento
descontrolado na temperatura da superfície?
Lembre-se de que a quantidade de energia que uma superfície irradia sempre
aumenta mais rápido do que sua temperatura aumenta - a energia de saída
aumenta com a quarta potência de temperatura.
Como o aquecimento solar e a "radiação de fundo" da atmosfera elevam a

temperatura da superfície, a superfície libera simultaneamente uma quantidade
crescente de calor - o equivalente a cerca de 117% da energia solar recebida.
O fluxo de calor líquido ascendente, portanto, equivale a 17% da luz solar

recebida (117% menos 100% abaixo).

https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

Gases estufa

https://earthobservatory.nasa.gov/features/EnergyBalance

A química e a troposfera

Absorção

janela
atmosférica

Comprimento de onda (µm)

Atmosfera
fechada

Absorção
Raios gama, raios-x e ultra violeta são
bloqueados na atmosfera superior
(melhor observado a partir do espaço)

Luz visível,
observações a
partir da
Terra com
algumas
distorções
atmosféricas

Maior parte do
espectro IV
absorvido por gases
atmosféricos (melhor
observado a partir do
espaço)

Ondas de rádio, observável
a partir da Terra

Ondas de rádio
longas, bloqueadas

Opacidade (oposto de transmitância) da atmosfera terrestre para vários comprimentos
de onda da radiação eletromagnética, incluindo a luz visível.

Absortividade de alguns gases
atmosféricos e da atmosfera
como um todo em função do
comprimento de onda. Note que
existem duas janelas atmosféricas
à radiação. A primeira é para a
radiação solar, entre 0,3 e 1 m,
causando o aquecimento da
superfície da Terra. A outra
ocorre entre cerca de 7 e 13 m,
permitindo que parte da radiação
emitida pela superfície terrestre
escape para o espaço. [Adaptado de
Lutgens e Tarbuck, 1998, p. 41.]

QUÍMICA NOVA NA ESCOLA Química no Efeito
Estufa N° 8, NOVEMBRO 1998

hν
O2 →
O2+ + e−

O2 + hn (l ~ 240 nm)  2O
O2 + hn  2O

O + hn (l ~ 91 nm)  O+

+ e-

Espectro da radiação solar: UV filtrado
ao passar pela atmosfera terrestre

•Espectro solar é fortemente
modulado por absorções atmosféricas.
• Lembre-se que fótons UV
tem energia mais alta.
O2 absorve radiação UV extrema na mesosfera; O3

absorve a maioria dos raios UV
 química na estratosfera é parcialmente
impulsionada por aquelas absorções.
 apenas luz com λ > 290 nm penetra na região
mais baixa da troposfera.

 Biomoléculas têm ligações (p. ex., C-H) que
podem ser quebradas por absorção de UV, causando
dano para a vida.
 Importância da proteção fornecida pela camada
de O3.

Entrada de radiação solar
500 km

85 km

50 km
Camada de
ozônio
10-16 km

N2, O2, H2O, CO2

Estruturas da atmosfera

Ocorre na
troposfera

NO2 + hn (l < 400 nm)  NO + O(3P)

A

B

C

D

E

F

A) Camadas atmosféricas e respectivas altitudes;

B) região de mudança da camada;

C) temperatura na região de mudança da camada;

D) reações fotoquímicas;

E) balanço das espécies de oxigênio;

F) radiação solar que chega à superfície da Terra.
Lenzi e Favero, 2009

O que causa aquecimento da estratosfera e termosfera

Temperatura

oC

Perfil vertical de temperatura na atmosfera (Fonte: Meteorology Today)

oC

Composição majoritária relativa do ar seco

Termosfera

78% N2
21% O2

N + hn (l ~ 64 nm)  N+

+ e-

O + hn (l ~ 77 nm)  O+

+ e-

N2 + hn (l ~ 126 nm)  N + N
Reações que contribuem para aquecimento da termosfera:
N2+
O

 N2 + energia

+ e+

e-  O- + energia

DHo = -1875 kJ mol-1

DHo = -142 kJ mol-1

O + O 

O2 + energia térmica (DH << 0)



N2 + energia térmica (DH << 0)

N

+ N

Estratosfera

O3(g) + hn (l < 320 nm)  O2 (g) + O (g)
O(g) + O2(g)  O3(g)

O(g) + O3(g)  2O2(g)

+ 100 kJ

+

390 kJ

Camada de ozônio ~ 1012 – 1013 moléculas cm-3

Temperatura 
Reações que levam
ao aquecimento
fotoquímico da
estratosfera

Importância do ozônio estratosférico:
Proteção da radiação UV a partir da camada de ozônio

Terra
UVC (100 – 280 nm)  absorção por O2
UVB (280 – 320 nm)  absorção por O3
UVA (320 – 400 nm)  importante para síntese da Vit. D

Orbitais moleculares
Espécies importantes para atmosfera

Diagrama de energia dos orbitais moleculares
ligantes e antiligantes, que podem ser
construídos a partir de dois orbitais s. Os sinais
diferentes dos orbitais s (que indicam como eles se
combinam para formar o orbital molecular) são
representados por diferentes tonalidades de azul.

Os dois elétrons da molécula H2
ocupam o orbital molecular de
menor energia (ligante) e formam
uma molécula estável.

Elétrons do oxigênio atômico no estado fundamental: O (3P)
O  total de 8 elétrons:

1s2 2s2 2p4
elétrons
de valência

Diagramas dos orbitais moleculares para três configurações eletrônicas do O2

2 p4

2 s2

O2 estado triplete
fundamental

DHo (kJ mol-1)

zero

O2 estados singlete
Estados excitados

94,3

156,9

