
Efeito de estufa

O efeito de estufa - aquecimento natural da Terra pelos gases da atmosfera - é essencial para a

manutenção e o desenvolvimento da vida.

Deve-se à existência na atmosfera

de gases com efeito de estufa – GEE

– como o dióxido de carbono, o

vapor de água e o metano, os quais

impedem a libertação das radiaçõesimpedem a libertação das radiações

infra-vermelhas, de que resulta o

aquecimento da superfície terrestre

e das baixas camadas da atmosfera.

Se não houvesse efeito de estufa a 

temperatura média do nosso planeta 

seria de cerca de -17 ºC.

Assim, o problema não é o efeito de estufa, mas sim o seu aumento.





A actividade humana tem vindo a aumentar a emissão de gases com efeito de estufa (GEE), o

que provoca, entre outras consequências, um aumento da temperatura da atmosfera.

AQUECIMENTO GLOBAL



O dióxido de carbono (CO2) é o principal responsável pelo aquecimento global. 

as causas do aumento da sua concentração, na atmosfera, são sobretudo o uso de

combustíveis fósseis, os incêndios e o desbaste das florestas tropicais.

As consequências do aquecimento global poderão constituir um perigo para a Humanidade, já

que:

• os gelos polares começaram a fundir e o nível médio das águas do mar subirá, inundando

zonas costeiras onde se situam algumas cidades e a maioria das terras férteis do planeta;

• algumas zonas do globo terão níveis de precipitação elevados, enquanto que outros terão

longos períodos de seca;

• inúmeras espécies extinguir-se-ão, em consequência das alterações climáticas.



Para tentar alterar esta situação, numerosos países têm

estabelecido compromissos de redução das emissões destes

gases, como o Protocolo de Quioto. Simultaneamente, a

investigação científica e a tecnologia têm vindo a desenvolver

energias alternativas para os veículos e melhores filtros para

as chaminés das indústrias.

As populações devem contribuir para a diminuição da poluição, reduzindo ao mínimo as

deslocações em transporte privativo motorizado, andando a pé ou de bicicleta e dando

preferência aos transportes públicos.


