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A camada de ozônio e sua importância para os  

seres vivos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 5 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática serão estudadas as principais características da camada de ozônio e 

os fatores relacionados à redução de sua espessura. A discussão a respeito deste assunto é importante 

por permitir ao estudante compreender que as condições necessárias ao surgimento e à manutenção 

da vida na Terra é um processo longo e dependente de equilíbrio. No caso específico da camada de 

ozônio, esta importância reside no fato de ela ser responsável por filtrar as radiações ultravioleta A e 

B oriundas do Sol, e que podem ser prejudiciais aos seres vivos. Além disso, possibilita ao estudante 

refletir acerca do impacto negativo das atividades realizadas pelos seres humanos, as quais interferem 

nas condições ambientais, reconhecer sua responsabilidade individual e coletiva na redução deste 

impacto e contribuir com as competências relacionadas à educação ambiental.  

Dessa forma, em um primeiro momento, serão avaliados os conhecimentos prévios dos 

estudantes e abordados os principais conceitos necessários ao entendimento do que é a camada de 

ozônio, onde ela se localiza e qual sua função. Em seguida, o estudante será incentivado a pesquisar, 

selecionar e sintetizar informações. Já no terceiro momento, pretende-se que o estudante se sinta 

confiante em relação ao assunto estudado e motivado em compartilhar seus conhecimentos em 

relação à camada de ozônio e sua importância para a preservação da vida na Terra, produzindo 

materiais para divulgação dos conhecimentos adquiridos. Esta sequência será desenvolvida por meio 

de vídeos, pesquisas, leitura e interpretação de textos e discussões em grupo. Ao final, sugerimos a 

produção de um material de divulgação científica com o tema camada de ozônio. 

Espera-se que, por meio das atividades propostas, os estudantes sejam capazes de 

compreender os conceitos relacionados à camada de ozônio, discutir sua importância e se reconhecer 

como integrante do ambiente com potencial para assumir um papel na preservação das condições 

necessárias à manutenção da vida na Terra.   

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender o que é, como se forma e onde se localiza a camada de ozônio. 

• Discutir a importância da camada de ozônio para os seres vivos. 

• Reconhecer a necessidade de contribuir para a preservação da camada de ozônio. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 
criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 
áreas. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 
tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos 
relativos ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também 
as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Camada de ozônio 
(EF07CI14) Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, 
identificando os fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e 
discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo a camada de ozônio 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo e de frente para o quadro de giz. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, computador e retroprojetor (ou imagem dos diferentes 
tipos de raios impressa), materiais de uso escolar individual (caderno e caneta). 

Inicie a aula indagando os estudantes a respeito da camada de ozônio. Solicite que falem o que já 

sabem. Este momento permite avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes, já que a camada de 

ozônio é um assunto frequentemente tratado pela mídia, sobretudo em relação à saúde das pessoas. Após 

ouvir as respostas, fomente a troca de ideias a respeito do tema. À medida que eles forem expressando os 
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respectivos conhecimentos, introduza elementos necessários para que possam compreender outros 

aspectos em relação à camada de ozônio, como a localização e a função dela como filtro para certas 

radiações solares prejudiciais à vida. Anote no quadro de giz as respostas que derem e utilize-as como guia 

para os questionamentos que forem surgindo durante a apresentação do conteúdo.  

Ao dar continuidade ao exercício de organização e complementação dos conhecimentos 

prévios, solicite aos estudantes que falem a respeito da composição da atmosfera, incluindo os gases 

oxigênio, nitrogênio e ozônio. Pergunte se existe alguma linha visível separando cada uma das camadas 

atmosféricas. Incentive a discussão e ajude-os a relacionar a expressão camada de ozônio a uma 

porção de grande concentração de ozônio. Dessa forma eles entenderão que, na atmosfera, há 

camadas com composição diferencial de gases. Sistematize as informações levantadas durante este 

exercício fazendo um desenho esquemático no quadro de giz, e complemente-o com as cinco camadas 

atmosféricas, explicando as características de cada uma delas, salientando que é na estratosfera que 

está a maior concentração do gás ozônio, como sugerido a seguir. 

• Troposfera: camada de ar mais próxima à superfície terrestre que se estende até cerca de 
15 km de altitude. Os fenômenos climáticos presenciados na Terra ocorrem na troposfera, 
como a formação de nuvens, relâmpagos, chuva e neve. Esta camada concentra quase 
todo o gás oxigênio, essencial à vida da maioria dos seres vivos, inclusive do ser humano. 
Dela fazem parte também o gás carbônico, fundamental para a realização da fotossíntese, 
o gás nitrogênio, além de outros gases e vapor de água. A concentração de gás ozônio 
nesta camada é naturalmente baixa, mas tem aumentado ao longo do tempo por causa da 
poluição. Nesta camada, a temperatura do ar diminui à medida que aumenta a altitude. 

• Estratosfera: camada localizada acima da troposfera, entre 15 km e 50 km de altitude, sendo 
o ar menos denso do que na troposfera. A parte inferior da estratosfera é muito fria (60 °C) e, 
à medida que a altitude aumenta, a temperatura também aumenta. Este aumento ocorre pelo 
acúmulo de gás ozônio, que forma a camada de ozônio entre 20 km e 35 km de altitude.  

• Mesosfera: é a camada localizada entre 50 km e 85 km de altitude. Ela possui poucos gases, 
e a temperatura diminui chegando a quase 100 °C. É nesta camada que ocorre a 
combustão da maioria dos meteoroides (fragmentos de materiais que orbitam o espaço 
cósmico, cujas dimensões são menores que as de asteroides) que penetra a atmosfera 
terrestre; a combustão é gerada pelo atrito entre o meteoroide e os gases da atmosfera. 

• Termosfera: é a camada localizada a partir de 85 km de altitude e se estende até cerca de 
600 km de altitude. A temperatura nesta camada aumenta em especial por causa da alta 
concentração de partículas com carga elétrica. É nesta camada que se localiza a maioria 
dos satélites artificiais de comunicação e ocorrem os fenômenos da aurora boreal e da 
aurora austral. 

• Exosfera: é a última camada da atmosfera. Nela, a temperatura volta a diminuir porque a 
atmosfera se torna cada vez menos densa até desaparecer, por volta de 10 000 km acima da 
superfície terrestre. Esta camada é a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço cósmico. 

Explique aos estudantes que esta é a composição natural da atmosfera e que é ela que permite o 

desenvolvimento da vida na Terra. Diga que uma das funções desta composição atmosférica é a proteção 

contra os raios emitidos pelo Sol. Para se certificar de que os estudantes já tenham observado que o Sol emite 
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radiação, pergunte a eles o que acontece após ficarmos um tempo expostos ao sol. Espera-se que eles citem 

a sensação de aquecimento que os raios solares provocam, além do avermelhamento e do bronzeamento da 

pele ou de queimaduras. Comente que esta sensação é ocasionada pelas radiações solares que, mesmo sendo 

filtradas pelas camadas da atmosfera, chegam até a superfície terrestre. Neste momento, apresente a 

imagem disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21854/UVozonio. 

jpg?sequence=1> (acesso em: set. 2018). Com esta imagem, explique aos estudantes que há três tipos de 

radiações ultravioleta e que elas são invisíveis para os seres humanos: UV-A, UV-B e UV-C. Pergunte o que 

eles concluem acerca dos raios solares que nos atingem ao analisar a imagem. Espera-se que respondam 

que os raios UV-C e parte dos raios UV-B não chegam até nós. Se perceber que eles não conseguiram 

interpretar adequadamente o gráfico, diga que o ponto zero indica nossa localização. Além disso, é 

importante que eles percebam que o gradiente de cor da representação dos raios indica as “barreiras” 

aproximadas onde os raios são filtrados. Dê atenção especial para que os estudantes percebam que os raios 

UV-A e UV-B são filtrados ao passar pela camada de ozônio, e apenas uma pequena parcela chega até nós. 

Para isso, indague a respeito do papel dessa camada em relação à atenuação dos raios UV-A e UV-B. 

Durante toda a discussão, registre no quadro de giz os conceitos prévios da turma. 

Finalize a aula solicitando que os estudantes anotem o que foi discutido e o que está 

sintetizado no quadro de giz. Além disso, solicite que representem no caderno as camadas da 

atmosfera e a emissão dos raios solares. 

 

Aula 2 – Algumas causas e consequências da destruição da camada de ozônio 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 

Local: sala de aula ou sala de informática com acesso à internet. 

Organização dos estudantes: agrupados em sala de aula ou em sala de informática com computadores com acesso à 

internet. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, computadores com acesso à internet e projetor. Caso não haja 

disponibilidade de acesso à internet, forneça textos impressos (os textos estão indicados a seguir).  

Inicie a aula retomando o assunto a respeito das camadas da atmosfera, em especial a 

localização e a função da camada de ozônio. Explique à turma de forma sintética: o Sol libera as 

radiações UV-A, UV-B e UV-C. As radiações UV-C não chegam à troposfera, mas os raios UV-B e UV-A 

sim. A camada de ozônio, presente na estratosfera, atua como um filtro, diminuindo a incidência 

desses raios na superfície terrestre. Neste momento, pergunte aos estudantes o que eles imaginam 

que nos aconteceria se a camada de ozônio não existisse. Deixe que opinem livremente e solicite que 

anotem no caderno as opiniões. Espera-se que eles destaquem as consequências para a vida na Terra 

caso a camada de ozônio não existisse. O levantamento de tais informações, nesta etapa servirá como 

base para as discussões ao final da aula, momento este de retomada e síntese de conteúdo. 

Alerte os estudantes que o ser humano interfere no equilíbrio da atmosfera e esta 

interferência tem provocado a redução da espessura da camada de ozônio. Para evitar que tenhamos 

cenários desfavoráveis no futuro, foram desenvolvidos estudos e tratados, os quais apresentam 

formas de como proceder para minimizar o impacto que o ser humano causa no ambiente. 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21854/UVozonio.%20jpg?sequence=1
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/21854/UVozonio.%20jpg?sequence=1
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Neste momento, solicite aos estudantes que se organizem em grupos com quatro integrantes. 

Cada grupo deverá ocupar um computador ou, caso não haja possibilidade de acessar a internet, 

componha uma estação de trabalho em sala de aula. Para cada grupo, distribua links de matérias 

postadas em sites acerca da camada de ozônio, ou então imprima as matérias e as distribua aos grupos. 

A seguir são apresentadas algumas sugestões de textos. 

1. ONU lembra tratado para enfrentar destruição da camada de ozônio e o aquecimento global. ONU-BR 
– Nações Unidas no Brasil, 18 set. 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-lembra-
tratado-para-enfrentar-destruicao-da-camada-ozonio-aquecimento-global/> (acesso em: set. 2018). 

Texto com imagem em que se observa a redução da espessura da camada de ozônio entre 1979 e 
2008, além de um vídeo informativo sobre a redução do uso de CFCs na indústria de sistemas de 
refrigeração, produção de espumas, etc. 

2. Qual é o tamanho atual do buraco na camada de ozônio? Época Negócios (on-line), 18 set. 2018. 
Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/09/qual-e-o-tamanho-
atual-do-buraco-na-camada-de-ozonio.html> (acesso em: set. 2018). 

Texto sobre buraco da camada de ozônio, localização do buraco na camada, recuperação, países 
mais afetados e substâncias perigosas. 

3. Furacões estão ficando piores e a culpa pode ser nossa. Revista Galileu (on-line), 28 set. 2018. 
Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noticia/2018/09/furacoes-
estao-ficando-piores-e-culpa-pode-ser-nossa.html> (acesso em: set. 2018).   

Texto que relaciona a destruição da camada de ozônio à intensificação dos furacões. 

4. Cientistas identificam fonte de misteriosas emissões que estão destruindo a camada de ozônio. 
Época Negócios (on-line), 11 jul. 2018. Disponível em: 
<https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/cientistas-identificam-fonte-de-
misteriosas-emissoes-que-estao-destruindo-camada-de-ozonio.html> (acesso em: set. 2018). 

Texto sobre a emissão de gases que tem o potencial de danificar a camada de ozônio. 

5. Um sopro de esperança no esforço pela preservação da camada de ozônio. Sputnik Brasil, 29 nov. 
2017. Disponível em: <https://br.sputniknews.com/noticias/201711299960574-meio-ambiente-
poluicao-gases-industria-saude-tecnologia/> (acesso em: set. 2018). 

Texto sobre o incentivo à redução de liberação de gases que afetam a camada de ozônio. 

6. ONU Meio Ambiente alerta para aumento das emissões de gás que destrói camada de ozônio. 
ONU-BR – Nações Unidas no Brasil, 21 maio 2018. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-
meio-ambiente-alerta-para-aumento-das-emissoes-de-gas-que-destroi-camada-de-ozonio/> 
(acesso em: set. 2018). 

Texto sobre o problema causado pela liberação de CFC na atmosfera. 

7. Proteção da camada de ozônio. Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
<http://mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio> (acesso em: set. 2018). 

Reunião de links sobre a camada de ozônio e políticas para sua proteção. 

https://nacoesunidas.org/onu-lembra-tratado-para-enfrentar-destruicao-da-camada-ozonio-aquecimento-global/
https://nacoesunidas.org/onu-lembra-tratado-para-enfrentar-destruicao-da-camada-ozonio-aquecimento-global/
https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/09/qual-e-o-tamanho-atual-do-buraco-na-camada-de-ozonio.html
https://epocanegocios.globo.com/Vida/noticia/2018/09/qual-e-o-tamanho-atual-do-buraco-na-camada-de-ozonio.html
https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noticia/2018/09/furacoes-estao-ficando-piores-e-culpa-pode-ser-nossa.html
https://revistagalileu.globo.com/galileu-e-o-clima/noticia/2018/09/furacoes-estao-ficando-piores-e-culpa-pode-ser-nossa.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/cientistas-identificam-fonte-de-misteriosas-emissoes-que-estao-destruindo-camada-de-ozonio.html
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/07/cientistas-identificam-fonte-de-misteriosas-emissoes-que-estao-destruindo-camada-de-ozonio.html
https://br.sputniknews.com/noticias/201711299960574-meio-ambiente-poluicao-gases-industria-saude-tecnologia/
https://br.sputniknews.com/noticias/201711299960574-meio-ambiente-poluicao-gases-industria-saude-tecnologia/
https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-alerta-para-aumento-das-emissoes-de-gas-que-destroi-camada-de-ozonio/
https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-alerta-para-aumento-das-emissoes-de-gas-que-destroi-camada-de-ozonio/
http://mma.gov.br/clima/protecao-da-camada-de-ozonio
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Oriente os estudantes a ler as matérias disponibilizadas. Após a leitura, peça que respondam 

às seguintes questões sobre a camada de ozônio: 

• O que é a camada de ozônio e onde está localizada? 

• Qual é a função da camada de ozônio? 

• Por que ocorre a diminuição da espessura da camada de ozônio? 

• Quais são os impactos da redução da camada de ozônio para o meio ambiente e para nossa 
saúde? 

• O que podemos fazer, e o que já é realizado, com o propósito de minimizar os danos à 
camada de ozônio? 

Inicie uma discussão em sala de aula para que os estudantes exponham o que aprenderam com a 

leitura das matérias. A ideia é que cada grupo acrescente um pouco na construção do conhecimento.  

Ao final da aula, peça aos estudantes que escrevam no caderno o que foi discutido em sala, 

para que possam organizar uma síntese do que aprenderam.  

 

Aula 3 – Síntese e divulgação dos conhecimentos 

Duração: 1 aula (cerca de 45 minutos) 
Local: sala de informática ou sala de aula. 
Organização dos estudantes: agrupados em computadores com acesso à internet, ou agrupados em sala de aula. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, computador com acesso à internet, impressora, folhas de papel 
A4 e materiais de uso escolar (lápis, caneta, régua e lápis para colorir). 

Organize a turma de modo que formem os mesmos grupos de quatro estudantes da aula 

anterior e inicie perguntando se há algum conceito que precisa ser esclarecido. Se julgar necessário, 

retome brevemente o assunto refazendo as seguintes perguntas: “O que é a camada de ozônio?”; 

“Qual é a importância dessa camada para a vida na Terra?”; “Qual a consequência de sua destruição?” 

e “O que podemos fazer para minimizar essa destruição?”. 

Em seguida, destaque a importância dos meios de comunicação para a divulgação do 

conhecimento científico. Analisando algumas matérias em fontes confiáveis, eles foram se 

aprofundando no tema e agora podem ser os divulgadores desse conhecimento. Proponha a cada 

grupo que produza um panfleto acerca da camada de ozônio. Como um guia de pauta, peça aos 

estudantes que se inspirem nas informações discutidas nas aulas 1 e 2. Descreva a estrutura desejável 

para o panfleto, que deve conter título, subtítulo, nome dos autores (estudantes), data, imagens, texto 

e fonte das informações. Sugerem-se panfletos de duas a quatro páginas de folhas de papel A5, feitos 

de uma folha de papel A4 dobrada ao meio. 

Caso seja possível, pode-se produzir o material em computador, com imagens encontradas na 

internet (com a citação da fonte), ou pode-se produzir um material manuscrito, com ilustrações feitas 

pelos próprios estudantes. Instigue a criatividade para que os estudantes produzam materiais 
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informativos e atraentes. Terminado o material, peça a cada grupo que apresente o trabalho aos 

demais colegas da classe. Em seguida, faça cópia desses materiais para que fiquem disponíveis em 

alguma área pública da escola e à disposição dos outros estudantes, dos professores e dos 

funcionários. Caso seja possível, disponibilize o material em uma página da internet. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Esta sequência didática inclui atividades que permitem aferir a aprendizagem dos conceitos 

trabalhados, além de avaliar o desenvolvimento de competências relacionadas ao trabalho em grupo. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de entender o que é e 

onde se localiza a camada de ozônio. É também esperado que eles compreendam que a camada de 

ozônio pode sofrer diferentes níveis de danos, e que desenvolvam a habilidade de discutir os fatores 

determinantes e as consequências dos danos causados à camada de ozônio para os seres vivos. Esta 

aprendizagem pode ser aferida nas atividades por meio da discussão dos conhecimentos prévios dos 

estudantes e dos novos conceitos abordados (aulas 1 e 2), da realização de pesquisa e síntese de 

informações (aula 2) e da habilidade em transmitir o conhecimento (aulas 2 e 3). A capacidade de 

trabalhar coletivamente pode ser aferida pela observação do comprometimento e da dedicação dos 

estudantes nas atividades desenvolvidas em grupo, e uma especial atenção deve ser dada à capacidade 

individual de ouvir e ser ouvido e de discutir respeitosamente diferentes pontos de vista. 

É importante reservar um momento da aula para discutir com os estudantes algumas questões 

que permitam que eles se autoavaliem coletivamente em relação aos objetivos de aprendizagem desta 

sequência. Incentive-os a refletir e falar não somente acerca da aprendizagem de conceitos específicos 

do tema, mas também a respeito do desenvolvimento de valores e atitudes necessários ao trabalho 

em grupo. Veja algumas sugestões de questões que podem ser propostas à turma: 

• Qual(is) conceito(s) relacionado(s) às características da camada de ozônio tive mais 
dificuldade de entender?  

• Ao discutir em grupo, o que aprendi sobre as responsabilidades pessoais na preservação 
do meio ambiente? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

As atividades propostas nas três aulas desta sequência didática incluem questões que podem 

ser utilizadas para avaliar gradativamente os objetivos de aprendizagem propostos. De maneira 

complementar, podem ser utilizadas as seguintes questões: 

1. Por que as medidas tomadas para a redução dos danos causados à camada de ozônio, como as 
contidas no Protocolo de Montreal, são consideradas importantes, mas com impacto positivo 
apenas em longo prazo? 

2. Cite duas consequências da destruição da camada de ozônio para os seres vivos e discuta a respeito 
delas. 
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Gabarito das questões 

1. As substâncias químicas que causam a destruição da camada de ozônio, por exemplo, os CFCs, têm 
efeito duradouro na atmosfera. Isso significa que proibir sua produção e uso é importante para 
evitar que mais gases se concentrem na região em que a camada de ozônio está localizada, o que 
reduz os danos causados a ela. Entretanto, os efeitos negativos de sua destruição continuarão a 
ser sentidos até que a camada se recomponha. Daí a importância de tomarmos conhecimento dos 
efeitos negativos relacionados a este fenômeno para podermos pôr em prática medidas de 
proteção necessárias para minimizar esses efeitos.  

2. Espera-se que o estudante seja capaz de reconhecer duas das consequências da destruição da 
camada de ozônio e que também seja capaz de discutir sobre o assunto. Veja algumas delas: 

I. A incapacidade de absorver as radiações solares, que são prejudiciais aos seres vivos, 

especialmente os raios ultravioleta (UV-A e UV-B). 

II. A capacidade que os raios ultravioleta (UV) têm de causar danos aos seres vivos, 

relacionando-os à incidência de queimaduras e de alguns tipos de câncer de pele. 

III. O desequilíbrio geral do planeta, como a intensificação dos furacões, por exemplo. 

 


