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COMO O MEIO AMBIENTE 
IMPACTA NOSSA SAÚDE

Pessoas estão expostas à fatores de risco em sua casas, 
locais de trabalho e comunidades onde vivem

Poluição do ar
Incluindo interna e 

externa

Água imprópria, 

saneamento
e higiene

Agentes 

químicos
e biológicos

Radiação
Ionizante e ultra-

violeta
Poluição 

sonora

Risco 

ocupacional

Prática agrícolas
Incluindo uso de 

pesticidas e água de 

reuso

Mudanças 

climáticas

Ambientes 

construídos, Incluindo 

habitação e vias



Impacto do meio ambiente na saúde

Qual é o quadro geral?

de todas as mortes no globo estão
relacionadas com o meio ambiente.
Aproximadamente 12,6 milhões de mortes por
ano

Onde está acontecendo?

Região do sudeste asiático

Região do oeste do pacífico

Região da África

Região da Europa

Região do Mediterrâneo Oriental

Região das Américas



Quem é mais impactado 
pelo ambiente?

Impactos do ambiente sobre a 

saúde são desiguais ao longo da 

idade e afetam principalmente os 

pobres.

Países de baixa e média-renda enfrentam 

maiores problemas de doenças ambientais  

Homens
São geralmente mais

afetados devido aos riscos

ocupacionais e lesões

Mulheres
Estão geralmente mais

expostas a riscos de

ambientes internos

causados por fumaça de

atividades de cozinhar ou

carregando água

Crianças abaixo de cinco
anos e adultos entre 50 e
75 anos são mais afetadas
pelo meio ambiente

Anualmente

4,9 milhões
Mortes em adultos
entre 50 e 75 anos. 

1,7 milhões
Mortes em crianças
Abaixo de cinco anos.



SOLUÇÕES

Investimentos 

em eficiência 

na geração de 

energia

Promover a 

gestão de 

resíduos 

industriais e 

municipais

Reduzir resíduos 
agrícolas, incineração 

de resíduos e 
queimadas

Criar cidades mais
verdes e compactas com
prédios energicamente
eficientes

Promover o acesso a
combustíveis limpos e
acessíveis e a tecnologias para
cozinhar, aquecer e iluminar

Construir sistemas de transporte 
público acessíveis e seguros; redes 
amigáveis para pedestres e ciclistas



QUAIS SÃO AS FONTES DE 
POLUIÇÃO DO AR?

Poluição do ar afeta áreas urbanas e rurais e é causada por múltiplos fatores

INDUSTRIA E 

FORNECIMENTO DE 

ENERGIA

POEIRA

Práticas 
agrícolas

Energia 
doméstica

Gestão de 
resíduos

Países não podem atacar a poluição do ar sozinhos.
É um desafio global que precisamos combater juntos



POLUIÇÃO DO AR – O ASSASSINO SILENCIOSO

Poluição do ar é o maior risco ambiental para a

saúde. Reduzindo os níveis de poluição do ar, países podem

reduzir

Acidente 
vascular cerebral

Doenças do 
coração

Câncer de pulmão e 
doenças respiratórias 

crônicas e agudas, 
incluindo asma

ESTIMATIVAS REGIONAIS DA OMS:



MORTES ASSOCIADAS COM A POLUIÇÃO 
DO AR EXTERNA E DOMÉSTICA

7 MILHOES DE PESSOAS MORREM 

PREMATURAMENTE A CADA ANO PELA POLUIÇÃO DO 

AR – ambas externa e doméstica

Dentre as mortes:

Devido à pneumonia

acidente vascular 
cerebral

doença de obstrução 
pulmonar crônica

doença 
cardíaca 

isquêmica

Câncer de pulmão



QUEM É MAIS AFETADO PELA POLUIÇÃO 
DO AR?

Crianças
Pneumonia é a líder em causas de morte 
em crianças abaixo de cinco anos. 
Poluição do ar é o maior fator de risco

Mulheres
Mulheres trabalhando em cozinhas 
esfumaçadas estão expostas a altos níveis 
de poluição do ar doméstica.

Trabalhadores externos
Pessoas que trabalham em ambientes 
externos, como vendedores de rua e guardas 
de trânsito, são afetados pela poluição do ar.



POLUIÇÃO DO AR DOMÉSTICO

3,8 MILHÕES
Morrem prematuramente a cada ano pela poluição do ar doméstico
pela atividade de cozinhar alimentos (2016). A poluição do ar
doméstico é causada pelo uso de querosene e combustíveis sólidos
como a madeira em fornos, fogos abertos e lampiões.

Mulheres e 
crianças 

estão sob 
maior risco

Devido à pneumonia

acidente vascular 
cerebral

doença de obstrução pulmonar 
crônica

doença 
cardíaca 

isquêmica

Câncer de pulmão











Poluição Ambiental

Considerando o estilo de vida moderno e as tecnologias atuais, 
é utópico imaginar um mundo livre de substância químicas

Abrange uma série de aspectos:

Contaminação do ar, da água e do solo

• Desfiguração da paisagem, erosão de monumentos e edificações, contaminação de alimentos, impactos à saúde



Estamos todos “conectados”

Os compartimentos ambientais são intimamente relacionados entre si

Dependência das características físico-químicas das substância

Substancia lançada na atmosfera 
pode:

Sedimentar-se no solo e ser 
lixiviada para um corpo d’agua 

ou atingir um aquífero

Ser transportada por longas 
distância através dos ventos

Efluentes industriais lançados em 
um rio podem 

volatilizar e contaminar a 
atmosfera

Depositar-se nos sedimentos



Quão complexo pode ser?

Estudos tem mostrado que os produtos de transformação são mais comumente 
encontrados no ambiente do que seus originais.

As populações estão expostas a incontáveis compostos, muitos deles com estrutura 
química e efeitos desconhecidos.

Substâncias químicas podem ser lançadas sob a forma de misturas complexas

Ao atingirem o meio ambiente podem sofrer diversos processos de transformação, 
formando inúmeros produtos que podem ser mais ou menos tóxicos do que os originais



Quão complexo pode ser?

A poluição atmosférica se difere de outros tipos de 
poluição, pois, além dos problemas citados, ainda afeta 
todos os segmentos de uma população.

• Por exemplo, quando uma fonte de água está contaminada é possível 
buscar água de outra fonte ou tratar a contaminação

No caso da poluição atmosférica, isso não é possível.



Poluição Atmosférica

Definição

• Poluente atmosférico é toda forma de matéria ou energia com
intensidade e em quantidade, concentração, tempo, ou
características, em desacordo com os níveis estabelecidos em
legislação, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo
ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso
aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e
gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade”.
Companhia Ambiental do estado de São Paulo (Cetesb)



• Fonte natural ou 
geogênica, 

• Fonte antropogênica

TIPOS DE POLUIÇÃO

• Fonte biogênica



• Fontes pontuais:

• São locais específicos, como 
fábricas, aterros e estações 
de tratamento de esgoto que 
descartam os poluentes

• Fontes difusas (não pontuais)

• Veículos em constante movimento, áreas
de terra, como fazendas, florestas que
sofreram extração de madeira, tanques
sépticos, e deposição atmosférica.

POLUIÇÃO POR FONTES PONTUAIS OU

DIFUSAS



Classificação dos poluentes do ar



Classificação dos poluentes do ar

Poluentes primários e secundários

• Poluentes primários: lançados diretamente da fonte de emissão

• São responsáveis por mais de 98% da poluição do ar dos principais centros urbanos do 
mundo

• Exemplos: Monóxido de carbono (CO), óxidos de enxofre (SOx), hidrocarbonetos (HC), 
material particulado (MP), e óxidos de nitrogênio (NOx).



Classificação dos poluentes do ar

Poluentes primários e secundários

• Poluentes secundários: aqueles formados na atmosfera pela reação química entre 
poluentes primários e componentes naturais da atmosfera

• Exemplos: Ozônio (presente em baixas altitudes, troposférico)

• Ácido sulfúrico (H2SO4)

• Nitratos de peroxiacila (PAN)



Escalas do problema da Poluição Atmosférica



Escalas do problema da Poluição Atmosférica



Escalas do problema da Poluição Atmosférica



Escalas do problema da Poluição Atmosférica



Escalas do problema da Poluição Atmosférica



Poluição Atmosférica

Uma fina camada de gases chamada atmosfera envolve o nosso 
planeta e permanece em contato com a superfície da Terra por 
gravidade.

• Camada é dividida em: Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera e 
exosfera.



ATMOSFERA: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

X CAMADAS

Ordem e dimensão 
das camadas



ATMOSFERA: COMPOSIÇÃO QUÍMICA

POR CAMADA



Poluição Atmosférica

Troposfera é responsável pelo clima e na qual o efeito 
estufa ocorre.

• Representa a maior parte da massa da atmosfera

• Se estende por 20 km a partir do solo

• O ar é mais denso nessa camada: N2(78%), O2 (20,95%), Ar (0,93%), CO2

(0,035%) e outros gases, como Ne, He, CH4 e CO.

• Vapor de H2O também é um constituinte do ar. Varia muito (0 – 4%) 
dependendo da localidade e da hora do dia. 



ATMOSFERA TERRESTRE



Poluição Atmosférica

Troposfera

•Devido a fenômenos naturais ou processos
antropogênicos, os níveis desses gases estão sendo
constantemente alterados, pela liberação de SO2,
H2S, CO e outros.

•Essa alteração qualitativa ou quantitativa na
composição dos gases da troposfera é conhecida
como poluição atmosférica



Classificação dos poluentes do ar

O nível de poluição do ar é medido pela quantidade de substâncias poluentes existentes na troposfera.

• A variedade de substâncias que podem alterar a qualidade do ar é enorme

• Poluentes podem ser agrupados de acordo com o grupo químico que os originou



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Dióxido de Enxofre (SO2)

• Resulta principalmente da queima de combustíveis que contém
enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e
gasolina. É um dos principais formadores da chuva ácida. O
dióxido de enxofre pode reagir com outras substâncias
presentes no ar formando partículas de sulfato que são
responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Monóxido de Carbono (CO)

• É um gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta
de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis,
biomassa, etc). Em geral é encontrado em maiores
concentrações nas cidades, emitido principalmente por
veículos automotores. Altas concentrações de CO são
encontradas em áreas de intensa circulação de veículos.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Oxidantes Fotoquímicos, como o Ozônio (O3)

• “Oxidantes fotoquímicos” é a denominação que se dá à mistura de poluentes secundários
formados pelas reações entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na
presença de luz solar, sendo estes últimos liberados na queima incompleta e evaporação de
combustíveis e solventes.

• O principal produto desta reação é o ozônio, por isso mesmo utilizado como parâmetro
indicador da presença de oxidantes fotoquímicos na atmosfera. Tais poluentes formam a
chamada névoa fotoquímica ou “smog fotoquímico”, que possui este nome porque causa na
atmosfera diminuição da visibilidade.

• Além de prejuízos à saúde, o ozônio pode causar danos à vegetação. É sempre bom ressaltar
que o ozônio encontrado na faixa de ar próxima do solo, onde respiramos, chamado de
“mau ozônio”, é tóxico. Entretanto, na estratosfera (a cerca de 25 km de altitude) o ozônio
tem a importante função de proteger a Terra, como um filtro, dos raios ultravioletas
emitidos pelo Sol.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Óxidos de Nitrogênio (NOx)

• São formados durante processos de combustão. Em
grandes cidades, os veículos geralmente são os principais
responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio.

• O NO, sob a ação de luz solar se transforma em NO2 e
tem papel importante na formação de oxidantes
fotoquímicos como o ozônio. Dependendo das
concentrações, o NO2 causa prejuízos à saúde.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Partículas Totais em Suspensão (PTS)

• Podem ser definidas de maneira simplificada como
aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou igual a
50 µm. Uma parte destas partículas é inalável e pode
causar problemas à saúde, outra parte pode afetar
desfavoravelmente a qualidade de vida da população,
interferindo nas condições estéticas do ambiente e
prejudicando as atividades normais da comunidade.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Fumaça (FMC)

• Está associada ao material particulado suspenso na
atmosfera proveniente dos processos de combustão.

• O método de determinação da fumaça é baseado na
medida de refletância da luz que incide na poeira
(coletada em um filtro), o que confere a este parâmetro
a característica de estar diretamente relacionado ao
teor de fuligem na atmosfera.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Partículas Inaláveis (MP10)

• Podem ser definidas de maneira simplificada como
aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou igual a
10 µm.

• Dependendo da distribuição de tamanho na faixa de 0 a
10 µm, podem ficar retidas na parte superior do
sistema respiratório ou penetrar mais profundamente,
alcançando os alvéolos pulmonares.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

Partículas Inaláveis Finas (MP2,5)

•Podem ser definidas de maneira simplificada como
aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou
igual a 2,5 µm.

•Devido ao seu tamanho diminuto, penetram
profundamente no sistema respiratório,
podendo atingir os alvéolos pulmonares.



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS

https://www.youtube.com/watch?v=vdhDnYdBDhQ



FATORES QUE DETERMINAM O NÍVEL DA

POLUIÇÃO DO AR:

1. quantidade de poluentes entrando na atmosfera (indústrias, trafego, erupções 
vulcânicas, grandes queimadas



FATORES QUE DETERMINAM O NÍVEL DA

POLUIÇÃO DO AR:

2. tamanho do espaço em que os poluentes são dispersos (vale entre montanhas,
planícies, etc)



FATORES QUE DETERMINAM O NÍVEL DA

POLUIÇÃO DO AR:

3. mecanismos que removem os poluentes da atmosfera (ventos, altura da
camada de mistura, chuvas).



POLUIÇÃO DO AR: URBANIZAÇÃO E

INDUSTRIALIZAÇÃO

✓ O3(ozônio)
✓ SO2 (dióxido de enxofre)
✓ CO (monóxido de carbono)

✓ MP (material particulado)
✓ NOx (NO + NO2, óxidos de nitrogênio)



POLUIÇÃO DO AR: URBANIZAÇÃO E

INDUSTRIALIZAÇÃO

Idealmente

• Combustível + ar → CO2 + H2O + calor

Realidade

• Combustível + ar → CO2 + H2O + calor +NOx + SO2 + CO + 
Partículas + combustível não queimado (hidrocarbonetos)+ 
COVs (compostos orgânicos voláteis)...



POLUIÇÃO DO AR: ASPECTOS HISTÓRICOS

A preocupação com o ar que respiramos é um
fenômeno antigo:

•“Comparing the air of cities to the air of deserts
and arid lands is like comparing waters that are
befouled and turbid to waters that are fine and
pure”

Moses Maimonides (1135-1204)



POLUIÇÃO DO AR: ASPECTOS HISTÓRICOS

Em 1273, Rei Eduardo da Inglaterra assinou as
primeiras leis de qualidade do ar, proibindo o uso de
carvão com alto teor de enxofre.

•Proibiu também a queima de carvão em Londres
durante as sessoes do Parlamento, por causa da
fumaça e do odor produzidos.



POLUIÇÃO DO AR: SMOG



POLUIÇÃO DO AR: SMOG SULFUROSO

O episódio de poluição atmosférica em Londres, 1952: relação entre
concentração de fumaça e óbitos



POLUIÇÃO DO AR: SMOG SULFUROSO

O episódio de poluição atmosférica em Londres, 1952 é tratado no
episódio 4 da 1ª temporada da série britânica The Crown



SMOG INDUSTRIAL (SULFUROSO) VS

SMOG FOTOQUÍMICO

a) smog industrial, ou smog cinza, 
ocorre quando carvão é queimado e a 
atmosfera está úmida (ex. Londres);

b) smog fotoquímico, ou fumaça 
castanha, ocorre em presença de luz 

solar agindo sobre poluentes veiculares 
(ex. Los Angeles e São Paulo).



SMOG FOTOQUÍMICO

Smog fotoquímico em São Paulo (~1990). O gás de cor castanha, NO2, é formado quando o NO,

que é um gás incolor, reage com o oxigênio do ar. (P.W. Atkins, “Atoms, Electrons, and Change”, pg. 135, 1991)



Características gerais do Smog Sulfuroso 
(Londres) e Fotoquímico (Los Angeles, São Paulo)

(Finlayson-Pitts & Pitts, 1986)



Smog fotoquímico: Como o ozônio é formado na 
superfície?

Ingredientes principais: NO, óxido nítrico; COVs, Compostos orgânicos voláteis; Radiação solar



Smog fotoquímico: Como o ozônio é formado 
na superfície?

Os ingredientes

Para formar ozônio na troposfera, é preciso:

• O próprio ozônio

• (sem ozônio sem radical OH)

• fonte: estratosfera

• COVs

• fonte: emissões antrópicas (queima de combustíveis fosseis) e naturais (queimadas de florestas)

• NOx

• fonte: emissões antrópicas (queima de combustíveis fosseis) e naturais (relâmpagos)



Fatores que favorecem o smog fotoquímico:

Altas concentrações de poluentes primários (e.x., NO, COVs),

• poucas nuvens, permitindo alta intensidade de raios UV,

• inversões atmosféricas (e.x., São Paulo e Los Angeles),

• ventos fracos incapazes de dispersar poluentes.



Fatores que favorecem o smog fotoquímico:
Inversão Térmica

http://static.hsw.com.br/gif/inversao-termica-1.gif

-Normalmente o ar quente
sobe carregando e diluindo
os poluentes;

-Quando ocorre a inversão
térmica uma camada de ar
quente cobre o ar mais frio
próximo do solo
aprisionando o ar poluído
(ex., São Paulo e Los
Angeles)



Fatores que favorecem o smog fotoquímico:
Inversão Térmica



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS



POLUENTES ATMOSFÉRICOS MAIS COMUNS





Padrões Qualidade do ar em SP











Rede de monitoramento de Qualidade 
do Ar - CETESB





Rede de monitoramento de Qualidade 
do Ar - CETESB



Rede de monitoramento de Qualidade 
do Ar - CETESB



Rede de monitoramento de Qualidade 
do Ar - CETESB



Rede de monitoramento de Qualidade 
do Ar - CETESB
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Sugestões de vídeos/filmes

Playlist: Poluição Ambiental
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdQ3NjQAdrEyX7sioT1rryBb7d3NceoM



Sugestões de vídeos/filmes

Playlist: Poluição Ambiental
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVdQ3NjQAdrEyX7sioT1rryBb7d3NceoM


