
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado por: 

Nº4, 5 e 6 do 8ºB 



O que é poluição atmosférica? 

A poluição atmosférica refere-se às alterações da atmosfera susceptíveis de 

causar impacto a nível ambiental ou de saúde humana, através da 

contaminação por gases, partículas sólidas, liquidas em suspensão, material 

biológico ou energia. 

Poluentes 

Os contaminantes do ar provêm de diversas fontes, 

como fábricas, centrais termoeléctricas, veículos 

motorizados, no caso de emissões provocadas pela 

actividade humana, podendo igualmente provir de 

meios naturais, como no caso de incêndios 

florestais, ou das poeiras dos desertos. Os poluentes 

são normalmente classificados como primários ou secundários.  

 

Poluentes primários -são os contaminantes directamente emitidos no 

ambiente, como no caso dos gases dos automóveis. 

Poluentes secundários-secundários resultam de reacções dos poluentes 

primários na atmosfera. Neste caso, o ozono troposférico (O3), resultante de 

reacções fotoquímicas entre os óxidos de azoto, monóxido de carbono ou 

compostos orgânicos voláteis (COV). 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotoqu%C3%ADmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Composto_org%C3%A2nico_vol%C3%A1til


 
Fontes de Poluição 
 
As fontes de poluição atmosférica são variadas e classificadas como 
antropogénicas ou naturais, dependendo das causas das suas emissões, ou 
de acordo com a sua especificidade e  
dispersão territorial e temporal.  

 
 

Tipo de 

fonte 
Exemplos 

Antropo 

génicas 

Poluição gerada por carros, fábricas, aerossóis, produção de energia, evaporação 

de químicos voláteis, emissão de poeiras como se verifica nas industrias 

madeireiras e de extracção mineira 

Naturais 

Emissões provenientes de vulcões, furneiras, metanos emitidos naturalmente por 

animais, fumos e fuligem de incêndios florestais, libertação de compostos 

radioactivos por rochas, como no caso do rádon. 

 

 

 

 

Tipo de fonte Descrição 

Fontes 

estacionárias 

Emissões provenientes de fontes fixas, como centrais eléctricas e 

termoeléctricas, instalações de produção, incineradores, fornos industriais e 

domésticos, aparelhos de queima e fontes naturais como vulcões, incêndios 

florestais ou pântanos. 

Fontes Móveis 
Emissões provenientes de fontes em movimento, como o Tráfego rodoviário, 

aéreo, marítimo e fluvial, incluindo as emissões sonoras e térmicas. 

Fontes em 

Área 

Fontes localizadas numa área especifica, sendo que no caso de emissões 

difusas, com uma distribuição homogénea. São exemplo os grandes 

complexos industriais, que ocupam uma determinada área. 

Fontes em 

Linha 

Associada a fontes móveis. Os veículos automóveis, por exemplo, são uma 

fonte móvel, contudo ao longo de vias rodoviárias constituem uma fonte em 

linha. 

Fontes 

pontuais 

Casos especiais de fontes emissoras, cuja análise e tratamento apresenta 

particularidades especificas, como no caso da chaminé de uma central 

térmica, os incêndios florestais ou as erupções vulcânicas podem ser 

consideradas como fonte pontual, pois são limitadas no tempo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aerossol
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o_de_energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vulc%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Furneira&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metano
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1don
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_hidrel%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_termoel%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Incinera%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Forno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2nsito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chamin%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Central_t%C3%A9rmica


Impactos da Poluição atmosférica 

 

Impactos na saude humana 

A poluição atmosférica causa impactos negativos na saúde humana, cujo 

grau de incidência e de perigosidade depende do nível de poluição, assim 

como dos poluentes envolvidos. 

Os problemas com maior 

expressão são ao nível do 

sistema respiratório e 

cardiovascular. Estudos 

recentes mostram que crianças 

sujeitas a niveis elevados de 

poluição atmosférica têm maior 

prevalência de sintomas respiratórios, sofrem uma diminuição da 

capacidade pulmonar com um aumento de episódios de doença 

respiratória, podendo mesmo fazer aumentar o absentismo nas escolas, 

assim como a capacidade de concentração.  

Impactos no ambiente 

Os impactes ao nível do ambiente podem ser a uma escala local, regional 

ou global, dependendo do tipo de poluição e das características 

ambientais, os mais importantes são:  

 

 Acidificação da atmosfera e chuvas ácidas 

 Escurecimento global 

 Destilação global 

 Efeito de estufa 

 Redução da camada de ozono 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_respirat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulat%C3%B3rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_respirat%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capacidade_pulmonar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Absente%C3%ADsmo


As Chuvas Ácidas 

  

As chuvas ácidas formam-se coma libertação de dióxido de enxofre e 

de óxido de azoto (provenientes de fábricas e automóveis) para a 

atmosfera. Esses gases que 

foram libertados para a 

atmosfera são levados pelos 

ventos para as nuvens. 

A combinação destes gases 

com o oxigénio e o vapor de 

água contido nas nuvens, dá 

origem a ácido sulfúrico e 

ácido nítrico, ou seja, formam-se as chuvas ácidas. 

 

  

          Antes                                                     Depois 



O Efeito de Estufa 

  

Uma das consequências da 

poluição atmosférica é o Efeito 

de Estufa. O sol é constituído 

por radiações ultravioletas, 

infravermelhos, entre outras 

que atravessam a atmosfera, 

mas nem todas chegam à 

superfície, pois a mesma 

absorve, difunde e reflecte parte 

dessa radiação (função de filtro). 

A crescente emissão de dióxido de carbono é prejudicial, pois o CO2 

permite a passagem da radiação solar para  terra mas depois 

funciona como uma barreira, não deixando sair o calor que é 

reflectido pela superfície terrestre, então o calor fica concentrado 

formando o Efeito de Estufa. 

  



 


