
                    Escola Secundária de Lagoa                             Paula Melo Silva                                                        Página 1 
 

Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

10º Ano                                                                                                                                          Paula Melo Silva                  

 

Sebenta de Estudo 

Unidade Dois – Na Atmosfera da Terra: radiação, matéria e estrutura 

 
2.1. Evolução da atmosfera – breve história 

2014/2015 

Introdução 

Os átomos fazem parte da maioria da matéria viva e não viva do Universo em que vivemos. 

Continuadamente, de uma forma cíclica, os átomos rearranjam-se em diferentes substâncias e 

envolvem-se em trocas de energia através das reações químicas em que participam. Eles constituem as 

moléculas dos gases da atmosfera que respiramos, daquelas que a precederam e provavelmente, das 

que ainda estarão para vir. São também os átomos que compõem as moléculas do solo em que 

caminhamos, da água que usamos e dos tecidos das plantas e dos animais, incluindo os nossos próprios 

corpos. 

Dada esta permanente reciclagem dos átomos, é bem possível que qualquer um de nós possua 

alguns que pertenceram ao corpo de algum dos extintos dinossauros ou de alguma rocha primordial da 

Terra. Tal como os átomos, este planeta com uma idade de 4,55 mil milhões de anos (determinada com 

a ajuda da análise dos isótopos do urânio e chumbo), resultou da evolução do Universo, a partir das 

poeiras cósmicas que se aglomeraram em grãos, pedras, corpos de dimensões cada vez maiores, e que 

se tornaram planetas à custa dos impactos violentos com asteroides. Durante cerca de 120 a 150 

milhões de anos, a Terra continuou a aumentar o seu tamanho, convulsionada numa revolta profunda 

das suas entranhas, em que gigantescos oceanos de magma eram ejetados a partir de intensas erupções 

vulcânicas. Muitos dos gases que existiam no seu interior foram expelidos para a superfície. 

Arrefecendo lentamente, a Terra começou a isolar o seu núcleo ao mesmo tempo que iniciava a 

formação da sua atmosfera. É então que se desenrolam os novos episódios da história começada na 

Unidade anterior. Tanto o planeta Terra como a sua atmosfera sofreram evoluções permanentes no 

tempo. Num cenário plausível da atmosfera primitiva, predominavam o hidrogénio, o azoto, o dióxido 

de carbono e o vapor de água, substância esta que fazia a diferença para a atmosfera de outros planetas 

como Vénus ou Marte; havia vestígios de metano, amoníaco e sulfureto de hidrogénio. Falamos agora 
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de substâncias gasosas formadas por moléculas, objeto de estudo desta Unidade no melhor dos 

contextos para as estudar, que é o berço da sua origem. 

Mas o tempo, inexorável no seu decurso, assiste à ação complexa dos fatores que conduziram à 

alteração da composição da atmosfera: o aparecimento dos oceanos, das primeiras formas de vida, da 

fotossíntese, do oxigénio que vai determinar a vida tal como hoje a conhecemos, o aumento da 

intensidade da radiação solar... Os gases maioritários daquela atmosfera, envolvem-se em reações 

químicas variadas, de complexidade crescente e algumas das quais utilizam com muita eficiência a 

energia solar. É o caso da formação do ozono a partir do oxigénio. O nível crescente de oxigénio e ozono 

atmosféricos começaram a proteger a Terra dos letais raios solares ultravioleta, permitindo 

eventualmente a evolução biológica no solo e no mar. Com a existência de uma atmosfera e de uma 

superfície ricas em água e oxigénio, o clima da terra e a química da atmosfera assumiram um papel 

principal no desenvolvimento físico, químico e biológico do planeta e foram eles próprios, por sua vez, 

afetados à medida que as alterações que eles ajudaram a produzir alcançaram escalas globais. 

A atmosfera diferencia-se em termos de densidade, pressão, temperatura e composição à medida 

que a altitude aumenta. Aparecem espécies químicas diferentes conforme a energia das radiações 

solares que alcançam a matéria e que com ela interatuam - os iões, os radicais livres e outras partículas. 

Num viveiro permanente de reações químicas em desequilíbrio a atmosfera vai-se adaptando à 

mudança, mesmo quando um dos maiores produtos da evolução biológica, o ser humano, nela lança 

produtos formados por novas moléculas que lhe são estranhas, como as dos CFC’s, ou outros que nela 

já existem, mas em menores quantidades, como o dióxido de carbono. Justamente porque é necessário 

“perceber” as moléculas (começando pelas mais simples), no que respeita à sua estrutura, às ligações 

entre os seus átomos e a algumas das reações em que se envolvem, e que mais não são do que conceitos 

químicos, é que se afigura importante estudá-las no contexto em que apareceram, interatuaram e 

contribuíram para a qualidade da atmosfera e clima da Terra que hoje temos. 
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Objeto de Ensino 

2.1. Evolução da atmosfera- breve história 

 Variação da composição da atmosfera (componentes maioritários) ao longo dos tempos e suas 

causas; 

 Composição média da atmosfera atual, componentes principais e componentes vestigiais; 

 Agentes de alteração da concentração de constituintes vestigiais da atmosfera, agentes naturais e 

agentes antropogénicos; 

 Ação de alguns constituintes vestigiais da atmosfera nos organismos, dose letal; 

 

Objetivos de aprendizagem 

2.1. Evolução da atmosfera - breve história 

 Relacionar a evolução da atmosfera com os gases nela existentes 

 Justificar a importância de alguns gases da atmosfera (O2, N2, H2O e CO2) face à existência de vida na 

Terra 

 Comparar a composição provável da atmosfera primitiva com a composição média atual da 

troposfera 

 Indicar a composição média da troposfera atual em termos de componentes principais (O2,N2, H2O 

e CO2) e vestigiais (óxidos de azoto, metano, amoníaco, monóxido de carbono, hidrogénio...) 

 Explicar como alguns agentes naturais e a atividade humana provocam alterações na concentração 

dos constituintes vestigiais da troposfera, fazendo referência a situações particulares de atmosferas 

tóxicas para o ser humano 

 Exprimir o significado de dose letal (DL50) como a dose de um produto químico que mata 50% dos 

animais de uma população testada e que se expressa em mg do produto químico por kg de massa 

corporal do animal 

 Comparar valores de DL50 para diferentes substâncias 

 Comparar os efeitos de doses iguais de uma substância em organismos diferentes 
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Breve Síntese 

 

A atmosfera da Terra é uma mistura gasosa que a envolve. Estende-se a cerca de 1000 km acima do 

nível do mar, mas cerca de 99% encontra-se a menos de 40 km, acima do nível do mar. A atmosfera é 

determinante para assegurar as condições de vida na Terra, funciona como uma barreira protetora da 

energia e da matéria que provém do espaço exterior. 

 

Breve história da evolução da atmosfera 

Quando a Terra se formou, há cerca de cinco mil milhões de anos, a sua atmosfera não tinha oxigénio. 

Devido à atividade vulcânica da Terra, libertaram-se gases, tendo a atmosfera primitiva sido formada, 

por vapor de água, dióxido de carbono, azoto, sulfureto de hidrogénio, amoníaco, metano, monóxido de 

carbono e hidrogénio. O arrefecimento da Terra terá provocado a condensação do vapor de água, que 

foi responsável pelo aparecimento do oxigénio atmosférico. As radiações ultravioletas, de maior 

energia, atingiam, então, a superfície da Terra e pensa-se que elas provocaram a rutura das moléculas 

de água, originando moléculas de oxigénio e de hidrogénio. Também se atribui o aumento na atmosfera 

à fotossíntese de organismos vegetais que foram evoluindo. Há cerca de quatrocentos milhões de anos, 

já haveria, na atmosfera, oxigénio suficiente para que os primeiros seres vivos da Terra pudessem 

respirar. As radiações solares desencadearam reações, como a formação do ozono a partir do oxigénio, 

que acabaria por proteger a vida na Terra das radiações ultravioleta de maior energia. O azoto era 

inicialmente pouco abundante, mas pelo facto de ser um gás pouco reativo, foi-se acumulando na 

atmosfera à medida que se ia libertando na crosta terrestre. Outros gases mais reativos, que existiam 

em maior quantidade na atmosfera primitiva, como o dióxido de carbono e o amoníaco, foram 

diminuindo de abundância com o decorrer do tempo. A diminuição de dióxido de carbono contribuiu, 

em parte, para o arrefecimento da Terra. O dióxido de carbono absorve a radiação infravermelha que a 

Terra emite para o exterior, reenviando-a para a Terra. 

 

A atmosfera (troposfera) atual tem a composição média (percentagem em volume): 

 Componentes principais: 78% de azoto, 21% de oxigénio e 1% de vários gases, nomeadamente, 

o árgon, o vapor de água, o dióxido de carbono e o néon. 

 Componentes vestigiais: óxidos de azoto, metano, amoníaco, monóxido de carbono, hidrogénio 

e outros, com valores da ordem de 10-4% a 10-8%. 

 

A toxicidade de uma substância depende da natureza da substância e também da quantidade 

introduzida no organismo, num dado intervalo de tempo, ou seja, a dose. 
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A dose letal, DL50, representa a quantidade de composto, expressa em mg/kg (mg do composto por kg 

de massa corporal) que mata 50% da população testada (valor provável). Quanto menor for o valor 

(índice) da dose letal de uma substância maior é a sua toxicidade. 

 

Os efeitos de doses iguais de uma substância, em organismos diferentes, dependem: 

 Da massa corporal do organismo; 

 Do tempo que dura a exposição à substância; 

 Do modo de exposição (ingestão, inalação, absorção pela pele, etc.). 

 

Chamadas de Atenção 

 Quando comentamos ou explicamos a evolução da atmosfera terrestre há que concretizar com os 

exemplos. As percentagens diferentes dos gases que a constituem e o aparecimento e diminuição 

drástica de alguns componentes. 

 A Dose Letal 50 expressa-se em mg da substância por Kg de massa corporal. Para resolver 

problemas e exercícios uma regra de 3 simples resolve a situação contudo muito cuidado para não 

confundirem as massas dado que é a única grandeza que é referida. 

 Quando menor for o valor do DL50 de uma substância mais tóxica é esta substância. 

 

 

 


