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OBJETIVOS 

 

Estudo detalhado sobre a poluição atmosférica e seus efeitos à saúde humana e ao meio 
ambiente. Mostrar as reações químicas que ocorrem na atmosfera, fenômenos climáticos, 
padrões qualidade do ar, além de técnicas de coleta e análise de poluentes atmosféricos. 

EMENTA: 1. Atmosfera 2. Reações químicas e fotoquímicas da Atmosfera 3. Química da estratosfe-
ra: ozônio 4. Efeito estufa 5. Aerossóis 6. Química atmosférica da fase aquosa 7. Amos-
tragens de ar: coleta, análises químicas, padrões de emissão e legislação 8. Química de 
ambientes internos. 9. Poluição atmosférica: efeitos no clima e na saúde. 

PROGRAMA 1. Atmosfera: camadas, variação da pressão com a temperatura, circulação, transporte, 
vapor de água, radiação, balanço de energia, composição química. 2. Reações químicas 
e fotoquímicas da Atmosfera: formação de radicais OH 3. Química da Estratosfera: o 
buraco na camada de ozônio, perturbação antropogênica 4. Efeito estufa: gases, absor-
ção da radiação, forçante radiativo 5. Aerossóis: fontes, concentração, distribuição por 
tamanho, transformação, composição química, transporte, tempo de residência, efeitos 
radiativos 6. Química atmosférica da fase aquosa: formação de nuvens, precipitação, 
absorção de gases, chuva ácida, composição química, efeitos radiativos 7. Amostragens 
de ar: coleta, análises químicas, padrões de emissão e legislação 8. Química de ambien-
tes internos: fontes, composição química, efeitos à saúde, legislação 9. Poluição atmosfé-
rica: efeitos ao clima e à saúde: mudanças climáticas, toxicidade. 

AVALIAÇÃO Provas e seminários. 
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