
 
 

 

ATMOSFERA 

 

Nosso planeta está envolvido por uma camada imensa de gases, a atmosfera. Ela 

está ao redor da Terra e é mantida através da ação da gravidade. Possui cerca de 1.000 

km de espessura e todas as características do mundo, tal como o percebemos, e o próprio 

ambiente terrestre, dependem essencialmente do ar. Sem a atmosfera, não haveria vento, 

nuvens ou chuva. Não haveria céu azul, nem crepúsculos ou auroras. Não existiria o fogo, 

pois toda combustão resulta da união do oxigênio com as substâncias que queimam. Não 

existiria o som, pois o que chamamos de som é a vibração das partículas do ar contra o 

tímpano. Sem ar, enfim, as plantas não poderiam nascer e crescer. Além disso, a atmosfera 

serve de imenso escudo que protege a Terra da violência dos raios solares, absorvendo as 

radiações de ondas curtas mais perniciosas. À noite, funciona como teto de vidro de uma 

gigantesca estufa, conservando o calor do dia e impedindo que ele se perca todo no espaço. 

A atmosfera possui cinco camadas distintas: troposfera, estratosfera, mesosfera, 

termosfera e a exosfera. Não há um limite entre uma camada e outra. Suas características 

vão mudando gradativamente. 

 

 Troposfera 

É a camada de ar que vai do solo até, aproximadamente, 12 km de altura. Nela encontramos 

80% dos gases que compõem a atmosfera e, também os gases poluentes e poeira. É nesta 

camada que se formam nuvens, ventos, chuva, neve e acontecem trovoadas e raios. É da 

troposfera que os animais retiram o gás oxigênio e para ela devolvem gás carbônico em 

sua respiração, assim como dela as plantas retiram o gás carbônico e liberam de volta o 

oxigênio ao realizar a fotossíntese. 

  

 Estratosfera 

É a camada que começa onde termina a troposfera e possui cerca de 35 km de espessura 

(chega a altitude média de 50 km). Nela encontramos 19% dos gases que compõem 

atmosfera e quase não há oxigênio. O ar é rarefeito (pouca quantidade de gás oxigênio), 

as temperaturas são em torno de 50ºC; portanto não há vida nessa camada. O gás que 

nela predomina é o nitrogênio. Na estratosfera, não há nuvens, nem tempestades. É nela 

que aviões a jato navegam. Há uma camada na estratosfera que é denominada de camada 

de ozônio. O gás ozônio é muito importante para o nosso planeta porque ele absorve boa 

parte da radiação ultravioleta (raios UV) que chegam à Terra provenientes do Sol. Os raios 

UV são prejudiciais à saúde porque, em grandes quantidades, alteram a constituição das 

células dos seres vivos, provocando o câncer. Também chegam até a estratosfera os 

balões meteorológicos e as nuvens geradas por explosões atômicas. 
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 Mesosfera  

Possui aproximadamente 30 km de espessura (chega a altitude média de 80 km) e suas 

temperaturas variam de 0ºC a 100ºC. Nessa camada são feitas as pesquisas 

meteorológicas através de balões-sonda que atravessam as demais camadas, até chegar 

à mesosfera. O ar é mais rarefeito que na camada anterior, composto principalmente por 

ozônio e nitrogênio. 

 

 Termosfera ou Ionosfera 

Está a aproximadamente 640 km acima da superfície terrestre (possui, aproximadamente, 

500 km de espessura). Sua temperatura aumenta com a altitude chegando a 1000ºC. Nela 

passam meteoritos (corpos rochosos ou metálicos que vêm do espaço cósmico) que pegam 

fogo ao entrar na termosfera devido ao atrito com o ar. São as chamadas “estrelas 

cadentes”. Alguns meteoritos conseguem chegar à superfície da Terra. Na termosfera, 

acontecem dois fenômenos: a aurora boreal e a aurora austral. A aurora boreal e a aurora 

austral são fenômenos luminescentes, ou seja, ocorre a emissão de luz. Acontecem na 

atmosfera dos hemisférios norte e sul. Neles estão localizados dois polos magnéticos da 

Terra. As partículas emitidas pelo Sol interagem com as partículas da termosfera e sob 

ação do campo magnético terrestre produzem faixas multicoloridas e brilhantes. Quando 

este fenômeno acontece no hemisfério norte, chamamos de aurora boreal. Quando este 

fenômeno acontece no hemisfério sul, chamamos de aurora austral. A termosfera também 

é conhecida como ionosfera porque nela há muitos íons (partículas carregadas 

eletricamente). É nesta camada que as ondas de rádio são refletidas de volta para a Terra.  

 

 Exosfera 

Última camada atmosférica onde o ar é muito rarefeito. Inicia a uma altitude de 

aproximadamente 500 km e vai até mais de 1000 km de altitude. É o limite da atmosfera e 

o espaço cósmico ou sideral. O gás predominante nesta camada é o hidrogênio. Existe 

grande variação de temperatura, onde durante o dia pode chegar a 2000ºC e à noite cerca 

de -270ºC. 

 

Questionário: consulte sites confiáveis na internet e responda as seguintes questões. Não 
se esqueça de referenciar sua pesquisa. 
 

1) Quais são os gases que compõem a atmosfera terrestre? 

2) Qual é a porcentagem de cada gás na constituição da atmosfera terrestre? 

3) O que é o buraco na camada de ozônio? 

4) O que provocou o buraco na camada de ozônio? 

5) Quais são as consequências ambientais da destruição da camada de ozônio? 

6) Quais são as consequências para a saúde do ser humano da destruição da camada 
de ozônio? 

7) O que é efeito estufa? 

8) O efeito estufa é prejudicial para a existência de vida no planeta Terra? Explique. 
9) Quais são os gases responsáveis pelo efeito estufa? 

10) Cite ações que provocam o agravamento do efeito estufa. 


