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Objetivos

• Dar continuidade ao raciocínio da aula anterior.

• Relembrar e reforçar as principais características
da Troposfera.

• Conhecer a Estratosfera



Já vimos

• 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 partículas gasosas até cerca de
1000 km de altura.

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

• A Troposfera tem apenas 11 km



Camadas da atmosfera (Parte II)

http://www.mesalva.com/forum/t/camadas-da-atmosfera/26206/2

• Tropos: Turbulento, tumultuado



Qual número é maior?

• Comparar os números: -55 e -5



E qual é mais frio?

• Comparar as temperaturas: -55°C e -5°C



Estratosfera

• Ausência de vapor d´água
• Por isso, o ar é limpo e claro
• A camada de ozônio se encontra nessa porção
da atmosfera

• A camada de ozônio absorve radiação UV



Os gases com aplicações de refrigeração

• Desde 1800 até 1930 usavam-se gases tóxicos
para fins de refrigeração (NH3, CH3Cl e SO2)

• Na década de 1920 foram registrados muitos
acidentes fatais devido ao vazamento desses
gases

• As indústrias de refrigeração, em conjunto com
cientistas, descobriram os freons: CFCs

• CFCs são compostos com Cloro, Flúor e
Carbono.

• Os CFCs pareciam a solução ideal para
refrigeração.

• Nos anos 80 surgiu a hipótese de que esses
gases estariam destruindo a parte polar da
camada de ozônio



Ainda se usam CFCs?

• Sim! Mas em menor quantidade, devido ao
Protocolo de Montreal, um acordo assinado
entre 1987 e 1989.

• Os novos gases substitutos são menos danosos
à camada de ozônio, porém, são precursores
do aquecimento global.

• Spray atual: propano e butano (inflamável)



E a camada de ozônio?

• É feito um monitoramento constante das
condições da camada de ozônio.

• Até agora, ainda há uma baixa densidade de
ozônio na atmosfera, o que pode ocasionar
danos ao meio ambiente.


