


ATMOSFERA

GRANDE CAMADA DE GASES QUE 
ENVOLVE A TERRA 







O planeta Terra é envolto por uma camada de gases, 
denominada atmosfera terrestre, que é retida pela força da 

gravidade. A existência da atmosfera é muito importante, pois 
ela protege a vida na Terra absorvendo a radiação ultravioleta 
do sol, aquecendo a superfície através da retenção de calor (o 

chamado “efeito estufa”) e reduzindo os extremos de 
temperatura entre o dia e a noite. Além de nos proteger contra 

o impacto de corpos celestes
Com a finalidade didática, a atmosfera foi dividida em cinco 

camadas que, juntas, compõem uma extensão de 
aproximadamente 1.000 km. Essas camadas não se distribuem 

igualmente, a sua distância varia de acordo com a densidade dos 
elementos químicos que as compõem, e à medida que se 

afastam da superfície da Terra, elas se tornam mais rarefeitas 
(com uma concentração menor de gases).

Obs.: os trechos na cor azul são as informações mais 
importantes em cada slide.



Do que é feito o AR?

• A composição do ar (ou seja, a atmosfera 
terrestre) trata-se da disposição dos diferentes 
gases que permanecem flutuando ao redor da 
terra em razão da força da gravidade.

• Os principais elementos químicos que compõem 
o ar da Terra são o Nitrogênio e o Oxigênio. O 
primeiro ocupa 78% da atmosfera e o segundo, 
21%. O restante é ocupado pelo Gás Carbônico 
(0,03%)e por outros gases como os Gases Nobres, 
compreendidos por elementos como argônio, 
criptônio, hélio, neônio, radônio e xenônio.





IMPORTÂNCIA DOS GASES
• O Nitrogênio (N2) é muito importante para a alimentação dos seres 

vivos, pois alguns tipos de bactérias que habitam raízes de plantas 
leguminosas (como feijão, ervilha e lentilha) absorvem-no. Em troca, 
elas produzem nitratos e sais hidrogenados, elementos de vital 
importância para essas plantas que, por sua vez, podem servir de 
alimentos para vários animais e também para o homem.

• O Oxigênio (O2) é o elemento mais importante para a manutenção da 
vida do homem e dos animais que habitam a Terra. Através da 
respiração, os seres vivos absorvem o oxigênio, que atua na produção 
de energia para o organismo.

• O Gás Carbônico (CO2) é importante para a manutenção da vida dos 
vegetais que, durante a fotossíntese, absorvem-no e, na presença de 
luz e água, produzem glicose + energia. Durante esse processo ocorre 
a liberação de oxigênio. Além de ser responsável por manter calor, 
para que exista vida em nosso planeta, através do efeito estufa.



CURIOSIDADE
• Gases Nobres – Hélio (He), Neônio (Ne), Argônio (Ar), 

criptônio (Kr), Xenônio (Xe) e Radônio (Rn) – estão pouco 
presentes na atmosfera e têm como característica a difícil 
reação com outros elementos. São utilizados pelo homem 
para o funcionamento de equipamentos, como máquinas 
fotográficas, letreiros luminosos, balões de ar entre outros.



EFEITO ESTUFA



O efeito estufa é um processo natural que impede que 
a temperatura em nosso planeta esfrie mais do que 
deveria, favorecendo assim a continuidade da vida 
na Terra. Porém em tempos de avanço quase que 
irrefreável da industrialização, ações do homem como 
a emissão de gases poluentes têm acelerado esse 
processo, fazendo com que a temperatura fique 
cada vez mais quente a cada ano.

Os principais gases causadores deste efeito são:
- o dióxido de carbono (CO2),
- óxido nitroso (N2O),

- metano (CH4).





A CAMADA DE OZÔNIO

• O que está acontecendo com a camada de ozônio?

Há evidências científicas de que substâncias fabricadas pelo 
homem estão destruindo a camada de ozônio. Em 1977, 
cientistas britânicos detectaram pela primeira vez a existência 
de um buraco na camada de ozônio sobre a Antártida. Desde 
então, têm se acumulado registros de que a camada está se 
tornando mais fina em várias partes do mundo, especialmente 
nas regiões próximas do Polo Sul e, recentemente, do Polo 
Norte.

Diversas substâncias químicas acabam destruindo o ozônio 
quando reagem com ele. Em termos de efeitos destrutivos 
sobre a camada de ozônio, nada se compara ao grupo de gases 
chamado clorofluorcarbonos, os CFCs.



Como os CFCs destroem a camada de ozônio?

• Depois de liberados no ar, os CFCs (usados como propelentes 
em aerossóis, como isolantes em equipamentos de refrigeração 
e para produzir materiais plásticos) levam cerca de oito anos 
para chegar à estratosfera onde, atingidos pela radiação 
ultravioleta, se desintegram e liberam cloro. Por sua vez, o cloro 
reage com o ozônio que, consequentemente, é transformado 
em oxigênio (O2). O problema é que o oxigênio não é capaz de 
proteger o planeta dos raios ultravioleta. Uma única molécula 
de CFC pode destruir 100 mil moléculas de ozônio.

A quebra dos gases CFCs é danosa ao processo natural de 
formação do ozônio. Quando um desses gases (CFCl3) se 
fragmenta, um átomo de cloro é liberado e reage com o ozônio. 
O resultado é a formação de uma molécula de oxigênio e de 
uma molécula de monóxido de cloro. Mais tarde, depois de 
uma série de reações, um outro átomo de cloro será liberado e 
voltará a novamente desencadear a destruição do ozônio.



Quais os problemas causados pelos raios ultravioleta?
Apesar de a camada de ozônio absorver a maior parte da 
radiação ultravioleta, uma pequena porção atinge a superfície da 
Terra. É essa radiação que acaba provocando o câncer de pele, 
que mata milhares de pessoas por ano em todo o mundo. A 
radiação ultravioleta afeta também o sistema imunológico, 
minando a resistência humana a doenças como herpes.

Os seres humanos não são os únicos atingidos pelos raios 
ultravioleta. Todos as formas de vida, inclusive plantas, podem 
ser debilitadas. Acredita-se que níveis mais altos da radiação 
podem diminuir a produção agrícola, o que reduziria a oferta de 
alimentos. A vida marinha também está seriamente ameaçada, 
especialmente o plâncton (plantas e animais microscópicos) que 
vive na superfície do mar. Esses organismos minúsculos estão na 
base da cadeia alimentar marinha e absorvem mais da metade 
das emissões de dióxido de carbono (CO2) do planeta.



A QUEBRA DA MOLÉCULA DE OZÔNIO



ESTRATOSFERA
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• Mais de 30 anos após a sua descoberta, o buraco da camada de ozônio 
sobre a Antártida está a dar sinais de recuperação. Esta aparente melhoria 
está, em boa parte, relacionada com a proibição do uso de certos gases 
em produtos como os aerossóis.

• Com base em dados recolhidos entre setembro de 2000 e setembro de 
2015, cientistas dos EUA e do Reino Unido concluíram que o buraco na 
camada de ozônio, descoberto em 1985, encolheu cerca de quatro 
milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde a uma área maior 
que a Índia.


