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Objetivos

• Obter uma noção geral das dimensões da
atmosfera terrestre.

• Alertar para as descrições imprecisas de sites
famosos que tratam do assunto.

• Conhecer as camadas da atmosfera terrestre.

• Descrever qualitativamente cada uma dessas
camadas.



Vocabulário

• Átomo, molécula e partícula.

• Altura, altitude e distância ao centro da Terra.

• Contínuo e discreto

• Massa, peso

• Massa, densidade



Átomo, molécula e partícula.

• Átomo: Unidade fundamental da matéria.
Possui prótons e nêutrons no núcleo e elétrons
ao redor.

• Molécula: Conjunto de átomos que estão
juntos por meio de ligações químicas
moleculares.

• Partícula: Nome genérico que será usado para
se referir a átomos ou moléculas, quando não
for possível definir se é átomo ou molécula, ou
uma mistura de ambos.



Altura, altitude e distância ao centro da Terra.

• Altura: Distância desde o solo até um
determinado ponto.

• Altitude: Distância desde o nível médio do mar
até um determinado ponto.

• Distância ao centro da Terra: É a distância
usada nos cálculos (que não faremos por
enquanto) de gravidade e força gravitacional.



Contínuo e discreto

• Contínuo: Uma coisa varia de modo contínuo
quando pequenas variações são praticamente
imperceptíveis (ex.: uma rampa).

• Discreto: Uma coisa varia de modo discreto
quando as variações são bruscas ( ex.: uma
escada).



Massa, peso

• Massa: Está relacionada à quantidade de
átomos e, em cada átomo, à quantidade de
prótons e nêutrons.

• Peso: Força que o planeta Terra faz sobre
todos os objetos que possuem massa.



Massa, densidade

• Massa: Está relacionada à quantidade de
átomos e, em cada átomo, à quantidade de
prótons e nêutrons.

• Densidade: Está relacionada à quantidade de
massa que ocupa um determinado lugar no
espaço.



E a atmosfera, afinal?



Visão geral

Brilho da atmosfera em escala, obtido em:

https://www.tecmundo.com.br/ciencia/151239-atmosfera-terra-brilha-foto-nasa-estacao-espacial.htm



Visão geral

 75% do ar



Visão geral

• A atmosfera é uma camada muito fina em
relação ao diâmetro do planeta Terra.

• O diâmetro terrestre é cerca de 13 000 km.

• Encontram-se moléculas gasosas até cerca
de 1 000 km de altura.

• 75% do ar se encontra nos primeiros 13 km
da atmosfera.



Densidade do ar

• Nas menores altitudes, há muito
mais partículas que constituem
a atmosfera.

Adaptado de: https://kestrelmeters.com/pages/understanding-pressure-altitud-and-density-altitude



Pressão atmosférica

• A atmosfera é constituída de partículas gasosas
muito numerosas. Essas partículas se chocam com
os objetos, “espremendo” tudo aquilo que está
“mergulhado” no ar.

Adaptado de: http://ar-comprimido.pt/a1-pressao-atmosferica/


