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As radiações produzidas pelo Sol, antes de atingir a superfície de um planeta que
possui atmosfera, têm de atravessá-la. Já ao atingir a parte superior da atmosfera planetária,
uma parte da radiação é refletida e devolvida ao espaço. Uma determinada quantidade de
radiação atravessa a atmosfera e, durante esse percurso, parte dessa radiação é absorvida
pelos gases que a compõe e só o restante finalmente atinge a superfície.
A radiação que atinge a superfície é, também, em parte absorvida e em parte
refletida de volta para a atmosfera. A que é absorvida pela superfície eleva a sua
temperatura e a superfície aquecida do planeta também irradia para a atmosfera. Desta
maneira, a radiação que será irradiada pela superfície do planeta deve, novamente,
atravessar a atmosfera antes de escapar para o espaço e, nesse trajeto, será novamente
absorvida e refletida.

EFEITO ESTUFA E A ATMOSFERA DA TERRA

De toda a radiação proveniente do Sol, uma parte é absorvida pela atmosfera
terrestre de modo que não atingem a superfície de nosso planeta. As radiações gama e X
são absorvidas pelas moléculas e átomos de nitrogênio e oxigênio. A radiação ultravioleta
é intensamente absorvida, principalmente pelo ozônio (O3) para os comprimentos de onda
menores que 320 nm (320 nanômetros). Vale lembrar ao leitor que 1 nanômetro é a
bilionésima parte do metro (10-9 m).
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As radiações que compõem a luz branca e as ondas de rádio atravessam com muita
facilidade a atmosfera terrestre, assim como parte da radiação infravermelha. A atmosfera
terrestre é, portanto, transparente a algumas radiações e opaca a outras.
O grosso da radiação devolvida pela superfície terrestre, após esta ser aquecida pela
radiação solar que consegue chegar à sua superfície, é infravermelha. Isto porque a
temperatura alcançada pela superfície da Terra é bem menor do que a temperatura do Sol.
Se alcançasse a temperatura do Sol, a superfície da Terra irradiaria luz como o Sol! Ora,
gases como o vapor de água e o gás carbônico (CO2) presentes na atmosfera da Terra
absorvem eficientemente radiação infravermelha. Essa retenção de calor pela atmosfera,
impede que o calor se perca para o espaço, e é conhecida como efeito estufa. Por isso o
vapor d'água e o CO2 são chamados gases do efeito estufa. Cabe ressaltar que o efeito
estufa, em quantidade adequada, é benéfico, mantendo a atmosfera aquecida impedindo
que a Terra se resfrie muito. No fundo, esse é o efeito que ocorre nas estufas de plantas,
bem como no interior de automóveis expostos ao Sol e com as janelas fechadas. A radiação
solar penetra através do vidro ou plástico transparente. No entanto, uma vez aquecido o
interior da estufa ou do carro, a radiação infravermelha que eles irradiam é impedida de
escapar pelas janelas ou telhas transparentes que antes permitiram a passagem da luz
visível. A estufa e o carro fechado atuam como armadilhas que aprisionam energia solar.
Muitos cientistas afirmam que a grande quantidade de CO2 introduzida pela queima
de combustíveis, vegetação e outras atividades industriais e urbanas têm produzido um
lento aquecimento global de nosso planeta, principalmente nos últimos anos.

EFEITO ESTUFA EM VÊNUS

Apenas a presença dos chamados gases de estufa em uma atmosfera planetária não
garante, por si só, um aquecimento pronunciado. Um fator importante é a pressão parcial
dos gases de estufa na atmosfera do planeta considerado. O planeta Vênus possui uma
atmosfera constituída por quase 92% de CO2 e na sua superfície a pressão alcança cerca de
90 atmosferas, uma pressão 90 vezes maior que a da atmosfera terrestre na superfície de
nosso Planeta.
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Portanto, em Vênus, temos uma atmosfera muito mais densa em gases de estufa do
que a atmosfera terrestre, e a absorção e retenção do calor tornam-se aí mais intensas. Por
essa razão as temperaturas na superfície de Vênus são consideravelmente mais elevadas, da
ordem de 480ºC.
EFEITO ESTUFA EM MARTE

Embora Marte também possua atmosfera composta predominantemente de CO2
(cerca de 96%), o efeito estufa lá não é pronunciado, sendo incapaz de manter muito
aquecidas a atmosfera e a superfície do planeta. A atmosfera de Marte é muito rarefeita de
modo que a pressão dos gases de estufa lá é muito menor do que em Vênus ou na Terra.
Na Terra é a atividade vulcânica que injeta o CO2 na atmosfera. Mas há também um
mecanismo que remove o CO2 da atmosfera. O CO2 se dissolve nas gotas de água das
chuvas formando o ácido carbônico. Este, em contato com rochas de silicato de cálcio
enquanto é arrastado aos mares pelos rios, formam íons que serão incorporados por
plânctons nas conchas de carbonato de cálcio. Havendo atividade vulcânica, os sedimentos
de carbonato no fundo dos mares, devolvem o CO2 para a atmosfera. Provavelmente na
Terra os dois mecanismos – chuvas e atividade vulcânica – ocorram em dosagens
adequadas para a nossa sobrevivência. Mas em Vênus, a supremacia da atividade vulcânica
elevou tanto a temperatura que sua atmosfera não abriga chuvas e, em Marte, a atividade
vulcânica teria sido insuficiente para re-injetar o CO2 que pode estar retido, em grandes
quantidades, em jazidas de carbonato abaixo da superfície.
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