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Onde está o ar 

☻ Envolve todo planeta e forma uma camada chamada atmosfera. Está em quase todo lugar. 

☻ O ar é composto por: gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico e outros gases. 

☻ O ar entra em seus pulmões e outro tanto sai deles. O ar que sai tem menos gás carbônico do que o ar 

que entra, pois nosso metabolismo consome gás oxigênio e libera gás carbônico. O gás nitrogênio não é 

usado pelo corpo humano durante a respiração. 

☻ Os seres vivos cada um ao seu modo também respiram. 

☻ Para realização da fotossíntese é essencial o gás carbônico. 

☻ Não podemos ver e nem pegar o ar, mas podemos percebê-lo quando notamos suas propriedades ou 

quando percebemos o vento. O ar tem massa e ocupa lugar no espaço, além disso, ele também pode ser 

comprimido. 

☻ O vento é um movimento do ar. Podemos senti-lo na pele e vemos quando ele balança algo. 

☻ Outros gases importantes se apresentam na atmosfera, esses gases retêm calor que vem do Sol, 

impedindo que o calor retorne para o espaço, chamado de efeito estufa. 

☻ Outro gás importante é o ozônio, que se concentra na camada de ozônio. Essa camada filtra parte dos 

raios ultravioletas emitidos pelo Sol. 

☻ Por causa de várias ações humanas a composição da atmosfera vem sendo modificada, causando assim o 

aquecimento do planeta. 

☻ De uma maneira consciente precisamos diminuir a poluição do ar. 

 

Atividades: 

 

1) Sabemos que o ar está presente em vários lugares. Cite três exemplos de onde existe ar. 

2) De acordo com nossos estudos, o que faz com que o ar fique rarefeito? 

3) O que acontece cada vez que você respira? 

4) Qual o nome do gás responsável pela fotossíntese? 

5) Como acontece a formação do vento? 

6) Explique o efeito estufa. 

7) Onde se localiza a camada de ozônio e o que ela faz? 

8) Qual a principal causa da destruição da camada de ozônio? 

 


