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Neste trabalho vamos falar um pouco sobre o buraco na 
camada de Ozono, como foi descoberto, o que o está a 
destruir e sobre algumas medidas que podemos tomar 
para reduzir o buraco no camada de Ozono.
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A camada de Ozono, é uma
camada que se encontra na
atmosfera da Terra entre os
17 e os 26 km de altitude.

A camada de Ozono é
indispensável à vida na
Terra, já que não permite a
entrada dos raios
Ultravioleta na Terra.
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O buraco na camada de
Ozono foi descoberto em
Maio de 1985 por três
cientistas Ingleses
chamados Paul Crutzen,
Mario Molina e Sherwood
Rowland, que também
descobriram que esse
buraco estava a ser causado
pelo uso de CFC's.

5



O que permite os raio UV
entrar na Terra.
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No inicio existiam uma camada de 
Ozono suficientemente forte para 
travar os raios UV.

Mas devido ao uso excessivo de aerossóis 
libertou uma grande quantidade de 
clurofluorcarbonetos que criou um buraco 
nessa camada.
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Os CFC's são um grupo de
compostos que são
principalmente obtido pela
principalmente pela
halogenação do metano.
Os CFC eram usados em
gases para refrigeração, em
extintores de incêndio e
em aerossóis.
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Devido ao buraco na camada de
Ozono os raio ultravioleta
penetram na Terra é podem
provocar problemas, não só as
pessoa, como também á natureza e
ao planeta.

Efeito provocados nas pessoas:
irritação dos olho e das vias
respiratórias, perturbações
respiratórias na crianças, idosos e
asmáticos, diminuição da resistência
imunológicas e cancro da pele.

Efeitos provocados no ambiente: tal
como outros fenómenos o buraco do
ozono também contribui para o
aquecimento global que pode vir a ter
consequências desastrosas como o
degelo, que terá como consequência o
aumento do nível médio das águas do
mar, inundações gravíssimas,
submersão de algumas ilhas e até
mesmo de países. Secas, o que
transtornará, também, a vida das
pessoas que trabalham na terra,
extinção de várias plantas e animais.
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A camada de Ozono autodefinira-se
naturalmente, mas de forma muito
lenta, e o ritmo da destruição actual
não permite a sua plena recuperação,
por isso foi necessário implementar
uma medida, e essa medida foi o
Protocolo de Montreal sobre
substancias que destroem a camada de
Ozono.

O Protocolo de Montreal sobre
substâncias que destroem a camada de
Ozono é um tratado internacional
assinado pela maioria dos países do
mundo, e em que estes são obrigados a
substituir as substâncias nocivas á
camada de Ozono. O tratado esteve
aberto para adesões desde 16 de
Setembro de 1987 e entrou em vigor a 1
de Fevereiro de 1989.
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 Tentar usar produtos rotulados como amigos
do Ozono

 Assegurar que os técnicos que reparam os
frigoríficos e aparelhos de ar-condicionado
recuperam e reciclam os velhos CFC's de modo
a que estes não sejam libertados para a
atmosfera;

 Verificar regularmente os aparelhos de ar-
condicionado das viaturas para procurar
eventuais fugas;

 Pedir para mudar o refrigerante do carro caso o
aparelho de ar-condicionado necessite de uma
grande reparação;

 Retirar o refrigerante dos frigoríficos, aparelhos
de ar-condicionado e desumidificadores antes
de os deitar fora;

 Trocar extintores que usem “halon” por outros
que usem compostos alternativos como
dióxido de carbono ou espuma.
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Com este trabalho aprendemos um pouco mais sobre
o buraco na camada de Ozono. Esperamos que
tenham gostado.
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