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Aula 05 – Poluição industrial e urbana 

 O desenvolvimento gera impacto tanto nos recursos do meio ambiente (água, ar, 

etc.) quanto na saúde pública (problemas respiratórios, transmissão de doenças, etc.). 

Por isso, os dois são tratados juntos com o nome 

de “saúde ambiental”. 

 Para organizar as ações de melhoria de 

saúde ambiental, existe o modelo FPEEEA (ou 

FPSEEA) da imagem ao lado. 

 O problema a ser tratado começa com um 

fenômeno na sociedade, que funciona como uma 

“força-motriz” (causa primária). Essa força gera 

uma “pressão” (necessidade) por aumento de 

produção, consumo ou descarte. Essa pressão conduz a um “estado” ou “situação” onde 

o meio ambiente é prejudicado. A “exposição” humana a esse ambiente gera os “efeitos” 

negativos na saúde e no bem-estar. As “ações” podem atuar em qualquer nível (eliminar 

ou reduzir a força ou a pressão, melhorar o estado, impedir a exposição, tratar os efeitos). 

 

 Algumas definições importantes: 

 Poluição: alteração indesejada na saúde ambiental, causada pela introdução de 

materiais prejudiciais e que produz condições adversas. Dependendo da definição, deve 

ser causada pelo homem (desconsiderando fenômenos naturais, como inundações). 

 Contaminação: poluição que torna o recurso inadequado ou impróprio para uso. 

 Substância tóxica: substância que causa danos aos seres vivos. 

 Sinergismo: combinação de substâncias tóxicas que causa mais dano do que 

seus danos separadamente. 

‘ Toxicologia: ciência interdisciplinar que investiga as substâncias tóxicas e seus 

efeitos, em diversos pontos de vista (biológico, econômico, legal, etc.). 

 Tipos de poluentes: 

 Agentes infecciosos (vírus, bactérias, etc.): transmitem doenças; 



 Metais pesados: inibidores enzimáticos (interrompem processos metabólicos); 

 Compostos orgânicos: efeitos diversos; 

 Materiais radioativos: quebram ligações químicas e podem provocar mutações; 

 Poluição térmica (liberação de calor no ar ou na água): mudança nas reações 

químicas, nos processos metabólicos dos seres e na solubilização de gases; 

 Poluição sonora: impacto na saúde humana e nos outros animais; 

 Radiação eletromagnética: possível causa de câncer (sem confirmação). 

 Na verdade, qualquer substância pode ser tóxica, dependendo da concentração. O 

comportamento do efeito na saúde em relação à quantidade varia: algumas apresentam 3 

faixas (deficiência, ideal e toxicidade); outras sempre causam problemas na saúde, mas 

possuem um intervalo com impacto mínimo; outras apresentam um limiar, e abaixo dele 

não causam nenhum efeito. É possível definir uma ingestão diária tolerável para 

substâncias, considerando a quantidade mínima para causar efeitos observáveis. 

 

Aula 06 – Resíduos sólidos - tratamento e disposição 

 A norma brasileira define lixo como “resíduos, no estado sólido ou semissólido, que 

resultam de atividades da comunidade, de origem: industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Em resumo, são todos os resíduos 

humanos que não podem ser lançados na atmosfera ou dissolvidos no esgoto. Existem 3 

categorias: classe I (perigosos); classe II A (não-perigoso e não-inerte); e classe II B (não 

perigoso e inerte). Quando existe coleta seletiva, as cores indicam: 

Azul: papel 

Vermelho: plástico 

Verde: vidro 

Amarelo: metal 

Preto: madeira 

Laranja: perigoso 

Branco: hospitalar 

Roxo: radioativo 

Marrom: orgânico 

Cinza: diversos 

 

 A disposição e o tratamento dos resíduos urbanos é uma importante questão 

ambiental. Ainda são muito comuns os lixões, em que simplesmente se lançam os 



resíduos em um terreno baldio. Essa prática causa inúmeros problemas de saúde 

ambiental, sociais e até mesmo estéticos. Existem 3 disposições alternativas principais: 

 Aterro sanitário: o lixo é enterrado, compactado e isolado do ambiente, formando 

“câmaras”. O material sofre biodegradação anaeróbia, formando gases (principalmente 

CH4) e um líquido não totalmente degradado denominado chorume. É fundamental drenar 

o chorume para impedir a contaminação do solo e de mananciais. É possível também 

reinjetá-lo (nos chamados aterros sanitário-energéticos). O gás também é extraído e pode 

ser queimado ou aproveitado como combustível. 

 Como vantagens, estão os baixos custos, baixos riscos de contaminação e 

aproveitamento do gás. Além disso, depois de esgotado, ele pode ser integrado à cidade 

como parque ou área verde. Entretanto, eles exigem grandes áreas e, preferencialmente, 

afastadas dos centros urbanos. 

 Compostagem: é uma adaptação do método de agricultores para tratar o solo, 

usada em cidades pequenas. “Composto” é o produto da decomposição aeróbia de 

matéria orgânica, formando um material estável que não sofre degradação. O processo 

consiste em uma fase termófila (a temperatura sobe até 70°C) e outra mesófila (30°C), e 

pode ocorrer naturalmente ou acelerado (insuflação de ar e revolvimento mecanizado). 

 A compostagem é fácil de instalar, ocupa pouca área e viabiliza a reciclagem. 

Entretanto, depende da demanda de composto e é inviável para grandes quantidades. 

 Incineração: o lixo é levado até usinas de incineração e queimado, formando 

gases (liberados na atmosfera) e cinzas (são dispostas ocupando menos espaço). É 

fundamental usar equipamentos de combate à poluição nas chaminés e ter controle da 

reação, pois certos materiais podem gerar substâncias tóxicas na queima (como plásticos 

que possuem cloro formando furanos e dioxinas). 

 É um método eficiente, que pode ser feito dentro da cidade e minimiza as áreas de 

aterro. É usado para lixos perigosos, como hospitalares. Entretanto, exige altos custos e 

mão-de-obra especializada. 

 

 Em geral, sempre é planejado um sistema que combine os 3 processos. 



 Resíduos perigosos são aqueles que podem ser nocivos à saúde ambiental 

(aumentar a mortalidade e representar perigo se não forem tratados adequadamente). As 

classificações principais são: 

 Biomédicos: podem ser infecciosos e apresentar agentes patológicos. São 

incinerados no próprio local, e as cinzas são aterradas. 

 Radioativos: átomos que emitem radiações. Em geral, são estocados por longos 

períodos até que decaiam a quantidades seguras. 

 Químicos: substâncias tóxicas diversas, geralmente de origem industrial. O 

tratamento e a disposição variam de acordo com o caso. 

 O ideal sempre é reduzir ao máximo a produção desses resíduos, substituindo 

materiais, reduzindo a sua formação ou usando-os em outros processos (aproveitar os 

subprodutos indesejados). Depois dessa ação planeja-se o seu destino. 

 Em geral, o tratamento busca destruir o contaminante ou reduzir o volume. 

Algumas formas são: tratamento químico (reação para diminuir a toxicidade), tratamento 

biológico (organismos decompondo o material), detoxificação (separar a substância 

perigosa do resíduo) e fixação em uma matriz inerte (isolando a substância). Incineração 

e plasma térmico para óleos são exemplos de tratamento químico. Para metais pesados, 

o plasma térmico realiza uma fixação em matriz cerâmica inerte. 

 A disposição em geral é feita em aterros especiais, com estruturas impermeáveis 

planejadas para reduzir ao máximo as chances de vazamentos e contaminação. Para 

isso, são buscados solos com grande percentagem de argila na composição. 

 

Aulas 07 e 08 – Poluição atmosférica 

 O mais importante para analisar qualquer fenômeno atmosférico é entender como a 

temperatura muda de acordo com a altitude. Com base nessa informação que são 

divididas as camadas atmosféricas: na troposfera (superfície), a temperatura diminui com 

a altitude; na estratosfera, aumenta; na mesosfera, diminui; na termosfera, aumenta. 

 

 



 A poluição é classificada nas categorias: 

 Causa: 

o Natural. Ex: erupções vulcânicas. 

o Causada pelo homem. Ex: veículos. 

 Tipo de fonte: 

o Estacionária: produzem cargas pontuais de poluentes. Ex: chaminé 

de fábrica. 

o Móvel: produzem cargas difusas de poluentes. Ex: veículos. 

 Dimensão da área de impacto: 

o Local: áreas pequenas (uma cidade). 

o Global: áreas grandes (várias cidades, países, a ecosfera inteira). 

 Os principais problemas locais são: smog industrial e smog fotoquímico. O primeiro 

acontece em lugares frios e úmidos, em geral no inverno (devido às inversões térmicas), 

com SO2 e material particulado (MP). A poluição forma uma névoa cinza que recobre a 

cidade, prejudicando a saúde humana, o meio ambiente e até as construções (problemas 

estruturais ou estéticos). 

 Já o smog fotoquímico acontece em cidades quentes e secas, com muita radiação 

solar. Os óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos absorvem energia 

e sofrem diversas reações, formando novos poluentes como o PAN (peroxi-acetil-nitrato), 

ozônio e aldeídos. A cor característica é avermelhada ou marrom, e o pico se observa 

entre 10 e 12 horas (graças à radiação solar). 

 Na poluição global, já foi comprovado o fenômeno da chuva ácida. Quando o SO2 e 

o NOX reagem com o vapor de água, formam ácidos que reduzem o pH das chuvas para 

valores inferiores a 5,6, causando grande impacto. Entre os problemas gerados, é 

possível citar: destruição vegetal; perda de nutrientes do solo; deslizamentos de terra; 

redução do pH dos corpos de água; desgaste de tubulações; e danos estruturais a 

monumentos e construções. 

 Fora isso, também cogitam-se dois fenômenos climáticos, ainda sem comprovação 

científica: o efeito estufa (ou mudança climática) e a destruição da camada de ozônio. 

 O efeito estufa é um processo, causado por determinados gases, que aumenta a 

absorção de energia proveniente do Sol, aquecendo o planeta. Porém, com a emissão 

descontrolada desses gases (em especial CO2, CH4 e NOX), estaria ocorrendo um 

aumento na temperatura média do planeta. Propõe-se que isso causaria uma série de 

mudanças climáticas diversas em todo o planeta, aumentando a umidade em alguns 



lugares e reduzindo em outros, etc. Estudos comprovam uma correlação entre o CO2 e a 

temperatura média da Terra, mas não demonstram que o primeiro é a causa do segundo. 

 Já o ozônio é um gás comum na estratosfera, que absorve radiação ultravioleta na 

reação reversível de conversão de O2 em O3, protegendo assim a superfície dos raios 

UVs. Entretanto, a ação humana liberou na atmosfera os gases refrigerantes CFCs 

(clorofluorcarbonetos) e o gás cloro foi introduzido na camada de ozônio. A reação entre 

O3 e Cl2 produziu um buraco sobre a Antártica e reduziu a proteção contra os raios 

ultravioletas. Ainda não foi explicado como e por que esse buraco foi formado nesse local 

(onde não existe emissão de CFCs), mas já foram desenvolvidos e aplicados substitutos. 

 

 A poluição local é muito influenciada pela dispersão de poluentes. Imagine um 

balão de gás subindo verticalmente na atmosfera. À medida que a altitude aumenta, ele 

expande e aumenta de volume. Se ele não trocar calor com o meio, sua temperatura em 

função da altitude mostrará o comportamento adiabático. No caso terrestre, isso significa 

uma queda de 1°C a cada 100 metros. O ar da atmosfera, dependendo do local e da hora, 

pode diminuir de temperatura mais rápida (comportamento superadiabático) ou mais 

lentamente (subadiabático). Para a dispersão, o ideal é o superadiabático (ar mais 

instável e com maiores agitações). 

 Observa-se também o caso extremo de inversão (a temperatura aumenta com a 

altitude). Ela pode ocorrer por radiação ou por subsidência. Na inversão por radiação, que 

ocorre em dias frios sem nuvens, o sol aquece o solo até temperaturas relativamente 

altas. Entretanto, durante a noite, ocorre um resfriamento intenso, invertendo o gradiente 

de temperatura próximo à superfície. Já a subsidência, comum em maiores altitudes, é 

causada pela dinâmica atmosférica. 

 É possível classificar o tipo de pluma formada pelos gases de uma chaminé de 

acordo com o comportamento momentâneo da atmosfera: 

 Atmosfera superadiabática: looping (muita dispersão); 

 Atmosfera subadiabática ou inversão: coning ou fanning (pouca dispersão); 

 Pluma acima de uma inversão: lofting (não atinge o solo); 

 Pluma abaixo de uma inversão: fumigation (presa junto ao solo); 

 Pluma dentro de uma inversão: trapping (presa numa camada intermediária). 

 Abaixo estão ilustrados looping, coning, fanning, lofting e fumigation: 



 Para ilustrações melhores, ver a página 186 do livro “Introdução à Engenharia 

Ambiental” (disponível na Biblioteca da Civil). 

 

 Os resíduos gasosos também passam por tratamentos. As etapas são: 

 Filtração: remove partículas em suspensão. 

 Separação: remove o material particulado do ar. Pode ser passivo ou ativo. 

 Remoção de gases ácidos: SO2, HCl e material particulado são absorvidos por 

uma solução, geralmente alcalina. Também podem ser separados dentro do próprio 

dispositivo de combustão. 

 Controle de NOX: existem diversos processos possíveis, desde controle da 

temperatura de combustão e da proporção ar/combustível até oxidação e lavagem. 

 Adsorção em carvão ativado ou incineração: removem hidrocarbonetos e 

solventes orgânicos. No primeiro caso, eles são retirados por processos físico-químicos e 

o carvão exaurido deve receber tratamento adequado. No segundo caso, os 

contaminantes são convertidos em substâncias menos tóxicas. 

 

 Os padrões de qualidade do ar medem a relação entre concentração de um 

determinado poluente na atmosfera e seu padrão primário de qualidade (concentração 

que pode afetar a saúde humana). As faixas do IQA (Índice de Qualidade do Ar), usado 

no Brasil, são: 

 Boa: de 0 a 50% 

 Regular: de 51 a 100% 

 Inadequada: de 101 a 199% 

 Má: de 200 a 299% 

 Péssima: de 300 a 399% 

 Crítica: mais de 400% 

 Ou seja, as faixas “boa” e “regular” atendem o padrão de qualidade e não oferecem 

riscos a pessoas fora de grupos sensíveis. Nas faixas “inadequada”, “má”, “péssima” e 

“crítica” o padrão não é atendido e todos correm riscos de saúde. 


