CARTAS PARA PREENCHIMENTO (imprima um conjunto para cada grupo)

TEXTO DE APOIO
A história da Atmosfera e da evolução da Vida na Terra
O Planeta Terra é bastante antigo. Ele tem mais de 4 bilhões e quinhentos
milhões de anos! É muita história para contar, não é mesmo? Mas hoje, vamos
contar a história de como se formou a atmosfera atual. Vamos nessa?
Quando a Terra se formou não havia nenhum ser vivo por aqui. A vida só
foi possível depois que a água começou a existir no nosso planeta em estado
líquido, e isso só ocorreu há cerca de 3,8 bilhões de anos, segundo os cientistas.
Para ter uma ideia, os seres vivos mais antigos encontrados no nosso planeta,
em formato de fósseis, têm idade de 3,5 bilhões de anos, e eram as
CIANOBACTÉRIAS.
As cianobactérias eram organismos muito simples e sua célula não
possuía núcleo. Elas conseguiam viver no Planeta porque estavam adaptadas à
atmosfera daquela época: muito quente e rica em gás carbônico, nitrogênio,
amônia e outros compostos que seriam muito tóxicos para nós se existissem
hoje no ar.
Passados muitos milhões de anos, as cianobactérias se reproduziram
tanto que elas conseguiram consumir praticamente todo o gás carbônico do ar.
Para não desaparecerem do planeta, elas sofreram mutação! Foi a partir destas
espécies de cianobactérias mutantes que a fotossíntese começou a ocorrer no
mundo, e fotossíntese é sinônimo de um gás muito importante para nós que
existe na atmosfera. Adivinha qual é? Isso mesmo! O Gás OXIGÊNIO!
Passou-se bilhões de anos e este gás finalmente conseguiu atingir a atual
concentração na atmosfera: cerca de 21% do ar que respiramos é oxigênio! Isso
foi ótimo porque o oxigênio, em abundância no ar, foi o responsável pela
formação de uma camada muito importante na atmosfera, a camada de ozônio.
É ela que "filtra" a radiação ultravioleta do Sol que atinge a Terra, que é
prejudicial aos seres vivos.
Hoje, a nossa atmosfera é mais fresca e conta com uma média de 78% de
Nitrogênio, 21% de Oxigênio, 0,93% de Argônio e somente 0,035% de gás
carbônico. Este último é um gás muito especial, pois ele ajuda a manter o nosso
Planeta Terra em condições especiais para a manutenção da vida. Graças a ele,
nem todo o calor do Sol escapa pela atmosfera, ficando uma parte retido por
aqui, o que viabiliza a vida.
Mas, há um problema: se nós continuarmos lançando na atmosfera
enormes quantidades de gás carbônico pelos veículos, fábricas e incinerando
(queimando) produtos, teremos um aumento do gás carbônico na atmosfera e,
com isso, ela vai se tornando cada vez mais quente… já imaginou as catástrofes
que isso poderá gerar pelo mundo afora?
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