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Objetivos

• Dar continuidade ao raciocínio da aula anterior.

• Relembrar e reforçar as principais características
da Troposfera, da Estratosfera e da Mesosfera

• Conhecer a Termosfera

• Entender os princípios básicos das trocas de calor
por condução



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



Já vimos

• A estratosfera é a camada logo acima da
troposfera.

• Na estratosfera encontra-se a camada de ozônio.

• A camada de ozônio protege a superfície
terrestre da incidência de raios UV prejudiciais à
vida.

• A temperatura na estratosfera é crescente com a
altitude.



Já vimos

• A mesosfera é a camada logo acima da
estratosfera.

• A mesosfera funciona como um “escudo” contra
o choque de rochas vindas do espaço.

• A temperatura na mesosfera é decrescente com
a altitude.



Camadas da atmosfera (Parte V)

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



Qual número é maior?

• Comparar os números: -95 e 1000



Camadas da atmosfera (Parte V)

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

• Aumento expressivo da temperatura com a altitude



Termosfera

• Pressão atmosférica muito pequena

Altitude em km Camada Pressão atmosférica em Pa

0 Troposfera 100.000

12 Fim da Troposfera 10.000

30 Estratosfera 1.000

50 Fim da Estratosfera 100

65 Mesosfera 10

80 Mesosfera 1

100 Termosfera 0,1

400 Na ISS 0,0001

600 Fim da termosfera 0,00001



Transferência de calor

• A condução do calor se dá por meio do choque
entre as partículas



Termosfera

• A ISS não queima!

Altitude em km Camada Pressão atmosférica em Pa
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12 Fim da Troposfera 10.000

30 Estratosfera 1.000

50 Fim da Estratosfera 100

65 Mesosfera 10

80 Mesosfera 1

100 Termosfera 0,1

400 Na ISS 0,0001

600 Fim da termosfera 0,00001


