Impacte da poluição atmosférica na saúde
Os poluentes atmosféricos podem ter um grave impacte na saúde humana. As crianças e os idosos
são particularmente vulneráveis.

Dores de cabeça e ansiedade (SO2)
Impacte no sistema nervoso central
(partículas)

Irritação dos olhos, nariz e garganta
Problemas respiratórios (O3, partículas, NO2, SO2, BaP)

Impactes no sistema respiratório:
irritação, inflamação e infeções
Asma e redução da função pulmonar
Doença pulmonar obstrutiva crónica
(partículas)
Cancro do pulmão (partículas, BaP)

Doenças
cardiovasculares
(partículas, O3,
SO2)

Impactes no fígado, no baço e no
sangue (NO2)

Impactes no aparelho
reprodutor (partículas)

As partículas são partículas
suspensas no ar. O sal marinho,
o carbono negro, as poeiras e
as partículas condensadas de
determinados produtos químicos
podem ser classificados como
partículas poluentes.

O ozono troposférico (O3) é
resultado de reações químicas
(desencadeadas pela luz solar)
em poluentes emitidos para a
atmosfera, nomeadamente pelos
transportes, pela extração de gás
natural, pelos aterros sanitários
e por produtos químicos de uso
doméstico.

O benzo(a)pireno (BaP) resulta
da combustão incompleta de
combustíveis. Entre as principais
fontes de BaP contam se a
queima de madeira e de resíduos,
a produção de coque e de aço, e
os motores de veículos a motor.

97 %

EUR 220–300

63 %

dos europeus estão expostos
a concentrações de O3
superiores às recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde.

foi quanto a poluição atmosférica
causada pelas 10 000 maiores
instalações poluentes da Europa
custou a cada cidadão da União
Europeia em 2009.

dos europeus afirmam ter
utilizado menos o automóvel nos
dois últimos anos para melhorar a
qualidade do ar.

O dióxido de azoto (NO2) resulta,
principalmente, de processos de
combustão como os que ocorrem
nos motores dos automóveis e
nas centrais elétricas.

O dióxido de enxofre (SO2) resulta
da combustão de combustíveis
que contêm enxofre para
aquecimento, produção de energia
e transporte. Também os vulcões
emitem SO2 para a atmosfera.

Fontes: AEA, OMS, Eurobarómetro.
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