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RESUMO

O nível da poluição do ar é medido pela quantificação das principais substâncias poluente presentes neste ar, os chamados Indicadores da Qualidade do Ar. Considera-se

poluente qualquer substância presente no ar que, pela sua concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando inconveniente ao bem estar público.

Algumas substâncias e compostos podem permanecer na atmosfera por longos períodos de tempo e alcançar grandes distâncias, devido às características da circulação,

intensidade e velocidade dos ventos ou das chuvas. Essas características imprimem a alguns tipos de poluição um potencial de abrangência responsável por alterações de

grande escala, o que obriga a conjugação de esforços em âmbito local, nacional e global. A proteção da qualidade do ar no país encontra respaldo legal tanto na Constituição

Federal de 1988 como na legislação ordinária, tendo como corolário a Lei 6.938/81 que delimita os objetivos, princípios e instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente

(PNMA). O desenvolvimento industrial e urbano, o crescimento da frota automotiva, os atuais padrões de consumo, o desmatamento, as queimadas decorrentes, entre outros,

têm como consequência o aumento das emissões de poluentes do ar. O M

monitoramento do ar de Divinópolis aponta como principais responsáveis para a má qualidade do ar, o tráfego motorizado, as indústrias e as queimada.  Estes são fatores de

degradação ambiental tem efeitos na saúde da população exposta, sobretudo em crianças e idosos. Em Divinópolis a dimensão do problema de saúde relacionado à poluição

atmosférica ainda é pouco conhecida. O projeto de Monitoramento de qualidade do ar de Divinópolis  tem como objetivo, mapear e qualificar o ar que respiramos na cidade.

Realizar analise físico químico, para principais tipos de poluentes atmosféricos: dióxidos de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, partículas totais em suspensão,

fumaça, partículas inaláveis. Investigar os poluentes do ar de maior relevância nas regiões de estudo a partir dos dados disponíveis. Realizar pesquisa de campo para identificar a

relação entre qualidade do ar e seus efeitos à saúde, sinalizando os níveis de impacto destes poluentes na saúde da população no período do estudo. Construir um painel

informativo com o mapa de Divinópolis com indicativos de poluentes por bairro. Na execução do projeto de monitoramento da qualidade do ar, a cidade de Divinópolis foi dividida

em 06 regiões: Central, Nordeste, Oeste, Sudeste, Sudeste Distante e Sudoeste. Foram realizadas pesquisas de campo junto a crianças e adolescentes de escolas da rede

municipal, estadual, privada e federal de cada bairro de Divinópolis. O objetivo da pesquisa de campo foi conhecer como as poluições do ar distribuídas em diferentes pontos da

cidade atingiam a saúde das crianças e adolescentes. 

Na segunda fase do projeto, foram realizadas analises físico químico das amostras coletadas nos bairros das diversas áreas e realizados estudos estatísticos dos resultados da

pesquisa. Conclui-se que má qualidade do ar tem correlações entre a exposição aos poluentes atmosféricos e as doenças respiratórias (asma, bronquite, enfisema pulmonar e

câncer de pulmão), mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera não ultrapassam os padrões de qualidade do ar. Este é um projeto interdisciplinar, envolvendo

e costurado em um viés de várias áreas, como ciências ambientais, estatística, gestão ambiental, saúde pública. Como resultado final, será apresentado: Um mapa da cidade de

Divinópolis-MG, com os principais bairros colocando os principais poluentes de cada ponto de amostra. Resultado das analises físico químicas de: dióxidos de enxofre, monóxido

de carbono, dióxido de carbono, partículas totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis. A confecção de gráficos de quantificando o tipos de poluentes. Apresentação de

estudos em forma de gráficos escritos em um relatório sobre as principais doenças respiratórias causadas por poluentes atmosféricos em cada bairro. 

Os alunos farão palestras nas escolas onde aconteceram as pesquisas de campo, sobre saúde respiratória e poluição atmosférica, conscientizando a comunidade escolar da

necessidade de um meio ambiente sustentável para que se tenha qualidade de vida. A avaliação permanente da qualidade do ar bem como o debate sobre as políticas para o

meio ambiente é de fundamental importância nesse processo.
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