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By Araújo, Ivan

Book Condition: New. Publisher/Verlag: Novas Edicioes Academicas | Uma avaliação da dispersão
de poluentes atmosféricos e suas consequências sobre as populações humanas | A poluição do ar é
considerada um dos maiores problemas da sociedade contemporânea, por ameaçar sua
qualidade de vida, visto gerar impactos negativos no meio ambiente natural e entrópico. O
presente trabalho avaliou a qualidade do ar e a dispersão de poluentes atmosféricos na área
industrial do município de Barcarena, estado do Pará visando identificar pontos críticos de
poluição. O Índice de Qualidade do Ar IQA e as fragilidades das populações humanas das áreas
afetadas pelos poluentes atmosféricos, também foram mensurados neste trabalho. Os resultados
demonstram que a influência de parâmetros meteorológicos, na dispersão de poluentes são
determinantes na previsão do impacto na qualidade do ar e no planejamento do uso e ocupação
do solo de áreas que abrigam atividades poluidoras da atmosfera. | Format: Paperback |
Language/Sprache: por | 124 pp.
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A brand new e book with an all new standpoint. it was actually writtern very properly and beneficial. I am just very easily will get a satisfaction of studying
a composed publication.
-- Esper a nz a  Pollich-- Esper a nz a  Pollich

Excellent e book and beneficial one. It is rally fascinating throgh reading through time period. You are going to like how the author publish this ebook.
-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V-- Pr of . Tr iston Sm itha m  V
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