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Descrição:
A poluição do ar é caracterizada pela presença de uma ou mais substâncias químicas com
concentrações suficientes para causarem danos aos seres humanos, animais, vegetais, ou em materiais.
O termo "Material Particulado" (MP) refere-se às partículas de material sólido ou líquido que ficam
suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, fumaça, fuligem e outras. As partículas possuem diversos
tamanhos e cada um deles tem maior impacto nas questões ligadas à saúde pública já que os efeitos
sobre o organismo humano são logo vistos na alteração da capacidade do sistema respiratório de
removê-las do ar inalado. A presença de metais no ar atmosférico está associada a diversos efeitos
causados sobre a saúde da população como: Alzheimer’s, Parkinson’s, anemia, osteoporose, câncer,
doenças do sistema nervoso, esterilidade, edema pulmonar, irritação no trato respiratório, entre
outros”. Esta proposta tem como objetivo utilizar séries temporais e fazer previsões de valores futuros
da concentração de Material Particulado em alguma região especifica, visando encontrar padrões de
tendência, bem como a existência de variação sazonal ou cíclica e alterações estruturais.
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