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O ar…

EXISTE!!!
Tem peso e ocupa espaço

Tem massa



De que é feito o ar?

GASES

Oxigénio = 21% 

Nitrogénio  = azoto 78% 
Dióxido de Carbono  + outros   1%

+ vapor de água



Oxigénio….?
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De onde vem….?
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FOTOSSINTESE

O que é a fotossíntese?
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Água
Sais minerais

Na fotossíntese, as plantas
absorvem água e sais
minerais através das raízes,
transportam-nos por meio
de vasos condutores até
folhas. Essa solução é
chamada de seiva bruta.

FOTOSSINTESE



Água
Sais minerais

Clorofila

Nas folhas das plantas há um pigmento
que dá a cor verde – clorofila - é
responsável por captar a luz solar. Nas
folhas há também estruturas
responsáveis por absorver o dióxido de
carbono que fica disperso no ar -
estômatos.

CO2
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Estômatos



Água
Sais minerais

Clorofila

CO2

Quando a planta tem água, dióxido de
Carbono e luz solar, ela consegue produzir

o seu próprio alimento, que é a glicose
(um açúcar). Durante a transformação da
água e do dióxido de carbono em
alimento, a planta libera oxigénio (O2) no
ar.

o2
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Água
Sais minerais

Clorofila

CO2

Quando a planta tem água, dióxido de
Carbono e luz solar, ela consegue produzir

o seu próprio alimento, que é a glicose
(um açúcar). Durante a transformação da
água e do dióxido de carbono em
alimento, a planta libera oxigénio (O2) no
ar.

o2

Toda a glicose produzida no
processo de fotossíntese é levada
às outras partes da planta,
através de vasos condutores. Essa
solução é chamada de seiva
elaborada.

FOTOSSINTESE



Para que precisamos nós do O2?



Respiração celular…

Nas células ocorre a respiração celular, onde o oxigénio se combina com substâncias químicas do alimento
(principalmente com o açúcar, a glicose) e liberta energia. Além disso, produz-se também dióxido de carbono e
água.

glicose + oxigénio -------> dióxido de carbono + água



E o Dióxido de carbono??? 

RESPIRAÇÃO
Aparece na atmosfera como resultado da
respiração dos seres vivos

DECOMPOSIÇÃO
Da respiração feita pelas bactérias e
fungos

COMBUSTÃO
Da queima



Plantas em decomposição, animais
mortos e dejetos libertam carbono
para o solo

Mar

Combustíveis fosseis são
formados principalmente
por carbono



O outro gás importante:…. O Azoto!

Composição das proteínas
(moléculas presentes em
todos os organismos vivos)

Dificilmente se combina com
outros elementos ou substâncias.

Os animais obtêm o azoto através
dos alimentos



Leguminosas

feijão, soja, ervilha, alfafa, 
amendoim, lentilha, grão-de-bico

Essa transformação é feita por 
bactérias que vivem na raiz das 
leguminosas

Que alimentos nos dão o Azoto?





Então o que temos no ar…

Azoto Oxigénio Dióxido de Carbono, Vapor de Água e Outros gases

Argónio( Lâmpadas incandescentes)
Neónio (gás néon)
Xenônio (flash)
Hélio
Radónio (radioativo)

ÁGUA



Vapor de água

ÁGUA



Vapor de água

ÁGUA



Humidade relativa do ar

É a relação entre a quantidade de água que 
existe em certo momento na atmosfera e a 
quantidade máxima que ela pode conter 
(cerca de 4%). 

Higrómetro

Quando essa quantidade é atingida, dizemos 
que o ar está saturado. O ar está saturado 
nas nuvens, no nevoeiro e quando começa a 
chover. Quanto maior a humidade relativa, 
maior a probabilidade de chover.   



Uhmmmm….. cheirinho!!!!

Expansível

Outras Características do ar:



Pressão atmosférica

Exerce Pressão



Pressão e a Altitude

Pressão diminui com a altura

O ar vai ficando rarefeito
(diminui moléculas presentes)

Os gases vão ficando 
comprimidos

Quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, e 
assim, menor é a pressão que ele exerce sobre nós. 



Experiências

A B

Compressibilidade e elasticidade





Experiências
B

Compressibilidade e elasticidade

Ao tampar a ponta da seringa e empurrar o êmbolo, o ar
que existe dentro da seringa fica comprimido, passando a
ocupar menos espaço. Isso ocorre em razão de uma
propriedade do ar denominada compressibilidade.

Quando o êmbolo é solto e a força que comprime o ar é
cessada, o ar volta a ocupar seu volume inicial. Isso ocorre
em razão de uma propriedade do ar chamada
elasticidade.



Como o nosso corpo não se deforma? Ou 
porque não morremos esmagados?

B
A atmosfera exerce pressão também sobre os organismos vivos

Os organismos resistem porque os líquidos e os gases dentro
deles exercem uma pressão contrária à da atmosfera.

Durante a respiração dá-se 
uma luta de pressões



ExosferaAtmosfera (camadas)



Camada de Ozono!!!

Filtra radiações prejudiciais

Filtra raios 
solares e retém 
parte do calor

Retém

Estratosfera



A poluição do ar!!

• fatores naturais (erupções, relevo, 
vegetação, oceanos, rios)

• Fatores humanos (industria, 
cidades, agricultura e os próprios 
humanos)

Fatores de influência



Principais fontes de alteração do ar…

Desmatação

Poluição atmosférica 
das industrias

Cidades, automóveis e 
industria



Efeito de estufa

A- Raios de sol aquecem a 
terra

B- Raios de sol são 
refletidos para o espaço

C- absorção do calor pelo 
Dióxido de Carbono e 
volta para a terra
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Efeito de estufa
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INDUSTRIA COMBUSTÃO
TRANSPORTESOrigem 

NATURAL

Poluição é a introdução pelo homem, direta ou indiretamente de substâncias
ou energia no ambiente, provocando um efeito negativo no seu equilíbrio,
causando assim danos na saúde humana, nos seres vivos e no ecossistema ali
presente.

Então o que é a POLUIÇÃO?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_humana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seres_vivos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema




O que vos diz esta imagem???

A. Os carros são mais 
poluentes que as carroças

B. Os carros mais modernos 
são menos poluentes que as 
carroças

C. Com a evolução no 
tempo, temos mais carros o 
que a poluição do ar é maior



O que acham da pesca e da poluição do ar???

A. Os barcos poluem os 
mares não poluem o ar

C. Os barcos poluem o mar 
pelos derrames de petróleos

B. Os barcos poluem o mar 
pelos derrames de petróleo e 
o ar pelos processos de 
combustão que originam a 
libertação de dióxido de 
carbono



O que a imagem vos diz???

A. Está demasiado calor na 
terra, devido ao efeito do 
aumento da concentração de 
gases na atmosfera

C. O aumento das 
temperaturas deve-se ao 
aumento de pressão 
atmosférica

B. Os raios solares passam 
através das atmosfera e são 
retidos pelo efeito de estufa



O que é melhor? 
Rolhas de cortiça ou de plástico??

A. Rolhas de Cortiça requerem o abate de mais árvores

C. O montado de sobro serve para a fixação de dióxido
de carbono e libertação de oxigénio

B. A indústria de cortiça garante, a sustentabilidade do
montado de sobro e contribui para a preservação das
espécies da fauna e flora que aí habitam

Verdade ou falso??

D. Na produção de rolhas de cortiça, tudo se
transforma nada se perde



Agricultura poluí?



Agricultura poluí?

Verdade ou falso??

A. A agricultura tradicional é praticada em áreas
pequenas e utiliza técnicas rudimentares (uso da enxada,
da queimada, do arado e da tração animal), artesanais e
ancestrais

C. A agricultura intensiva é praticada em grandes
áreas e utiliza tratores e grandes máquinas para
trabalhar o solo

B. A agricultura tradicional nunca emite poluentes para
o ar

D. A agricultura intensiva é mais poluente que a
agricultura tradicional



Verdade (V) ou Falso (F)?

A. Nós conseguimos viver sem o ar

B. O vento é o ar em movimento

C. Todo o espaço é ocupado pelo ar

D. O ar não move moinhos nem barcos à vela

E. O ar não tem cor nem cheiro



OXIGÉNIO

NITROGÉNIO

DIÓXIDO DE CARBONO

OZONO

VAPOR DE ÁGUA

Deixa o ambiente húmido

Gás que protege a terra
dos raios solares

Gás que existe em maior
quantidade no ar

Gás necessário para haver
fogo

Gás usado pelas plantas
para a produção do seu
alimento

Gases que o ar contém



Indica da imagem o que consome dióxido de 
carbono



Indica da imagem o que liberta dióxido de carbono



O que se pode fazer?????.....



OBRIGADA


