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Objetivos  
– Dar ao aluno os conceitos fundamentais sobre a 

atmosfera da Terra, seus processos físicos e noções 
de meteorologia, necessários a um professor de 
ciências, tanto do ensino fundamental, como do 
ensino médio. 

Ementa 



Programa 

Conceitos básicos sobre a estrutura vertical e a 

composição química da atmosfera terrestre.  

Principais variáveis meteorológicas e seus métodos 

de medição: temperatura, umidade, precipitação, 

pressão atmosférica, vento e radiação solar.  

A energia na atmosfera: balanço de energia. 

Ciclo da água na atmosfera.  

Principais técnicas empregadas para a observação 

meteorológica.  

Nebulosidade e visibilidade. 



Avaliação 
Trabalho I, II, III, IV – atividade em grupo, 

quando deverá ser entregue um plano de aula 

e apresentação do tema escolhido por um 

membro do grupo. Em cada um dos dias de 

apresentação de trabalho, todos os grupos irão 

apresentar, sendo que ao longo do semestre 

todos os alunos do grupo devem ter feito uma 

apresentação pelo menos 

Tema - apresentação para uma aula de 

ciências do ensino fundamental sobre qualquer 

um dos temas levantados nas aulas 

relacionados à atmosfera. 

2 Provas Individuais – P 

Nota final = 0.3*[(média 4 trabalhos] + 

0.7*[média 2 provas] 

 Material disponível em: 

http://www.dca.iag.usp.br/www/material/mftandra/ACA0225/ 

Aula  Dia Programa 

Fevereiro 27 
A Estrutura da 

Atmosfera/Introdução 

Março 

6 Composição da atmosfera 

13 
Balanço de Radiação solar 

/Temperatura 

20 Exercício T  

Abril 

3 Trabalho I 

10 Umidade do ar/ Precipitação 

17 Prova 1 

24 Trabalho II 

Maio 

8 Poluição do Ar - Histórico 

15 Poluição do Ar II – Qualidade do ar 

22 Pressão 

29 Trabalho III 

Junho 

5 Vento – rosa dos ventos 

12 Classificação Climática 

19 Sistemas Atmosféricos 

26 Trabalho IV 

Julho 3 PROVA II 



O que é meteorologia? 

Estudo dos fenômenos atmosféricos 

Distinção de meteorologia de climatologia 

(clima vs tempo) 

Física newtoniana (mecânica dos fluidos) 

aplicada à atmosfera. 

Movimentos obedecem à 2ª. Lei de 

Newton 

Calor obedece às leis da termodinâmica 



Definições 

Meteorologia: estudo dos fenômenos 
atmosféricos e a sua variação temporal. É 
ainda, a ciência que estuda a atmosfera 
da Terra com enfoque na descrição e 
previsão dos padrões de tempo e clima. 
Do grego, meteoros significa suspenso 
no ar.  
Climatologia: investiga os fenômenos 
atmosféricos de longo período de tempo 
do ponto de vista estatístico, 10 anos no 
mínimo. 



Definições 

As ciências atmosféricas envolvem o estudo da 
atmosfera da Terra na sua forma mais ampla, 
envolvendo todos os fenômenos atmosféricos tais 
como poluição, aeronomia (A aeronomia é o estudo 
da física e química da alta atmosfera neutra 
e ionizada), propagação de ondas eletromagnéticas, 
eletricidade atmosférica, etc.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don


Como estudamos a atmosfera? 

De que forma aplicamos o método 

científico à meteorologia? 

– Observação 

– Descrição 

– Hipóteses 

– Experimentos/Previsão 

– Análise/interpretação dos resultados 



Variáveis meteorológicas 

Temperatura 

Pressão 

Umidade 

vento 



INTRODUÇÃO: ATMOSFERA TERRESTRE 





Composição Atmosférica de 
outros planetas 



O Sistema Solar formou-se há cerca de  
4600 milhões de anos 

This illustration shows the accretion disk of a 

star that, like our Sun, could go on to form 

planets from the dust and gas around it. 

Source: ESO/L. Calçada 



Possivelmente, a Terra foi formada 
como outros planetas por colisões de 
materiais e gases, que foram ficando 
maiores e com surgimento da 
gravidade. 

 
 

 

 
     A terra imaginada há 

    4 mil milhões de anos 

 

http://www.bbc.co.uk/nature/history_of_the_earth/Archean 



http://www.bbc.co.uk/science/earth/earth_ti

meline/earth_formed#p00fzslq 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/partner-

content/big-history-project/solar-system-

and-earth/earth-and-form-solar-

system/a/how-our-solar-system-formed 

http://www.bbc.co.uk/science/earth/earth_timeline/earth_formed#p00fzslq
http://www.bbc.co.uk/science/earth/earth_timeline/earth_formed#p00fzslq


A atmosfera da Terra era provavelmente 
  
constituída por hidrogênio e hélio assim  
 
como 90% do Universo.  

 
A Terra era como uma  
 
bola de rocha em fusão 
O interior da Terra ainda está com 
altíssimas temperaturas 



   Os gases e componentes voláteis, presentes no estágio inicial da 

formação da Terra, provavelmente se dissiparam antes da acumulação 

planetária de massa ter sido suficiente para produzir um forte campo 

gravitacional, capaz de reter a atmosfera primordial. 

   Mesmo mais tarde, com uma atração gravitacional suficiente, gases muito 

leves (como o hidrogênio e hélio) escaparam para o espaço devido à 

radiação solar, que os aqueciam até adquirirem a velocidade de escape. 

Atmosfera Primitiva 



Atmosfera Primitiva 

   A atmosfera primitiva devia ser constituída principalmente de 

metano (CH4) e amônia (NH3), por isso é considerada fortemente 

redutora. 

 

E também por vapor de água, nitrogênio e CO2 

   Por definição, redução é o ganho de elétrons para um elemento ou 

composto, o qual é chamado de "reduzido“. 

 

   Já a oxidação é a perda de elétrons por um elemento ou composto, o 

qual é chamado de "oxidado". 

 

   Oxidação-redução sempre ocorre em pares, ou seja, se algo é reduzido, o 

outro deve ser oxidado. 



Quando esta esfera esfriou, formou-se  
uma crosta sólida no seu exterior. 

A rocha em fusão irrompia, muitas vezes,  
através da crosta muita fina, espalhando 
lava por toda a superfície. 
 
Estes vulcões 
liberaram gases  
de composição  
idêntica à atual 



Quando a Terra esfriou mais tarde, o 
 vapor de água condensou e originou as 
chuvas que preencheram as crateras 
existentes na crosta terrestre, formando 
os oceanos 



O dióxido de carbono, inicialmente 
 

 existente (cerca de 80%) foi sendo 
 

 fixado nos silicatos da crosta terrestre, 
 

 dando origem aos calcários, diminuindo 
 

 assim a sua concentração. 



Remoção de CO2 da atmosfera 

   Conforme os oceanos eram formados, 

grandes quantidades de CO2 atmosférico 

progressivamente dissolviam na água. 

Aproximadamente 50% do dióxido de 

carbono deve ter sido absorvido pelo 

oceano. 



Acredita-se que os primeiros seres vivos 

 iniciaram o seu desenvolvimento no 

 fundo dos oceanos, perto dos vulcões, 

 porque aí existiam todos os elementos 

 necessários para o aparecimento de 

 células muito simples 



Nos oceanos, após uma série de 
 

 reações químicas entre os constituintes 
 

 da atmosfera primitiva e por ação da 
 

 radiação solar e do calor, deu-se o 
 

 primeiro surgimento de vida 



Surgem as primeiras bactérias e algas 

azul-esverdeadas – cianobactérias – 

com capacidade para iniciar a atividade 

fotossintética: absorção de dióxido de 

carbono com a formação de hidratos de 

carbono e liberação das primeiras 

moléculas de oxigênio (há cerca de 2,4 

mil milhões de anos)  



   A primeira evidência de vida foi fornecida por impressões 

fossilizadas de uma comunidade microbial encontrada em uma rocha 

sedimentária de 3,8 bilhões de idade. 

Origem da vida 

Estromatolito: rocha formada pelas algas azuis-esverdeadas 



O oxigênio na atmosfera 

   A fotossíntese por cianobactérias e, mais tarde, por plantas, tornou-se a 

maior fonte de oxigênio atmosférico. Entretanto, a época precisa e as 

razões para o aumento de oxigênio na atmosfera permanecem incertas. 

 

   Acredita-se que o nível de oxigênio atingiu 1%, 10% e 100% de seu 

presente valor em 2000, 700 e 350 milhões de anos atrás, 

respectivamente. 

   Um dos primeiros tipos de bactérias foi a cianobactéria (alga azul 

esverdeada). Evidências em fósseis indicam que essas bactérias 

existiram aproximadamente a 3,3 bilhões de anos atrás e foram as 

primeiras a realizar fotossíntese, convertendo dióxido de carbono e 

água em oxigênio na presença de luz solar. 



Remoção de CO2 da atmosfera 

   CO2 pode ter sido também removido da atmosfera por microorganismos 

fotossintéticos presentes no oceano, antes de ser convertido em 

sedimentos de carbonato de cálcio (CaCO3). 

   A deposição do dióxido de carbono foi essencial por permitir a 

produção de oxigênio e, assim, o desenvolvimento de certas formas 

de vida no planeta. 



   Com o tempo, o carbono excedente ficou confinado em rochas sedimentares (especialmente a 

pedra calcária), combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás natural) e conchas de animais. 

   Ao longo dos períodos geológicos, a quantidade de CO2 na atmosfera tem sido regulada por 

remoção úmida e processos de liberação associados com vulcanismo e metamorfismo 

(mudanças na estrutura ou constituição das rochas devido à pressão e temperatura). 

Remoção de CO2 da atmosfera 



O oxigênio na atmosfera 

   A transição da atmosfera primitiva redutora, sem oxigênio, para uma 

atmosfera oxidante que sustente a vida para grandes organismos foi, 

inquestionavelmente, o estágio mais importante da evolução da atmosfera 

terrestre. 



O oxigênio na atmosfera 

   O mecanismo inicial que conduziu à formação de oxigênio molecular foi 

provavelmente a fotólise do vapor de água na alta atmosfera seguido pelo 

escape de átomos de hidrogênio ao espaço. 

   A quantidade de O2 permaneceu baixa na atmosfera devido à captura 

desse elemento por íons de ferro dissolvido no oceano, servindo como um 

eficiente mecanismo de remoção. 

   O oxigênio começou a acumular por volta de dois bilhões de anos atrás, 

permitindo o desenvolvimento de organismos que fossem capazes de 

utilizá-lo. 



   De todo saldo de oxigênio produzido via fotossíntese ao longo da 

história da Terra (ou seja, produção por fotossíntese menos respiração e 

decaimento de matéria orgânica), apenas cerca de 10% está presente na 

atmosfera.  

 

   A maior parte do oxigênio é encontrada em óxidos (como Fe2O3) e 

compostos carbonáceos biogenicamente precipitados (CaCO3 e 

CaMg(CO3)2) na crosta terrestre. 

O oxigênio na atmosfera 



O ozônio 

   No mesmo período, o ozônio foi formado, devido à dissociação fotoquímica 

das moléculas de oxigênio pela radiação ultravioleta. A camada de ozônio 

originada ofereceu a proteção necessária contra radiação ultravioleta, 

permitindo o desenvolvimento de vida na superfície. 



EM SÍNTESE 

A atmosfera foi evoluindo ao  

longo do tempo, com sucessivas      

adições e subtrações de gases.  



AS ADIÇÕES MAIS 
IMPORTANTES FORAM: 

• gases liberados do interior da Terra 
por fenômenos de vulcanismo 

 

• oxigênio formado por reações 
fotoquímicas 

 

• oxigênio produzido por fotossíntese 



AS SUBTRAÇÕES MAIS 
IMPORTANTES FORAM: 

• gases leves da atmosfera 

 

• gases com carbono em formações 

fósseis 

 

• oxigênio em processos de oxidação 

 



HÁ APROXIMADAMENTE 

200 MILHÕES DE ANOS 

A ATMOSFERA ATINGIU A  

COMPOSIÇÃO ATUAL 



COMPOSIÇÃO MÉDIA DA  
ATMOSFERA ATUAL 

 

Gás 

Composição média 
do ar seco ao nível 
do mar (% em volume) 

N2 78,08 

O2 20,95 

CO2 0,035 

Ar 0,93 

Outros 
gases 

0,005 



QUAL A IMPORTÂNCIA DO  
 

OXIGÊNIO 
NITROGENIO 

DIÓXIDO DE CARBONO 
VAPOR DE ÁGUA   

 
PARA A EXISTÊNCIA DE VIDA 



OXIGÊNIO 

É consumido através: 

•Respiração dos seres vivos 

•Combustões 

É renovado através: 

•Fotossíntese 

•Da água dos oceanos, rios e lagos 



NITROGÊNIO  

O NITROGENIO atmosférico é 
convertido 

 em compostos adequados para 

 assimilação das plantas superiores. 

 Estes nutrientes são depois 

 absorvidos, numa etapa final pelos 

 animais e pelo homem 



CICLO DO NITROGÊNIO 

Créditos da imagem: modificado de Nitrogen 

cycle por Johann Dréo (CC BY-SA 3.0); a 

imagem modificada está licenciada sob uma 

licença CC BY-SA 3.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen_Cycle.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nitrogen_Cycle.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Ciclo de Carbono 



DIÓXIDO DE CARBONO 

•É utilizado pelos seres vivos como 
matéria-prima na síntese de 
compostos orgânicos através da 
fotossíntese 
 
• Contribui para o equilíbrio térmico 
do planeta, evitando a perda de 
energia para o espaço, ao reter as 
radiações IV reenviadas do solo. 



VAPOR DE ÁGUA   

•É o componente essencial à vida 
 
•É o constituinte majoritário dos seres 
vivos 
 
•É uma substância portadora de 
nutrientes 
 
•É um meio onde ocorrem a maior parte 
das reações químicas 





O ozônio 

   O ozônio foi formado, devido à dissociação fotoquímica das moléculas de 

oxigênio pela radiação ultravioleta. A camada de ozônio originada ofereceu a 

proteção necessária contra radiação ultravioleta, permitindo o desenvolvimento 

de vida na superfície. 





Composição química da Atmosfera  
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ppm  = 10-6 ppb  = 10-9 ppt  = 10-12 
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