A poluição do ar
A poluição do ar gerada nas cidades de hoje são resultado, principalmente, da queima
de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo
(gasolina, diesel entre outros). A queima destes produtos tem lançado uma grande
quantidade de poluentes na atmosfera.
Esta poluição tem gerado diversos problemas nos centros urbanos. Doenças
respiratórias como a bronquite, rinite alérgica, asma e alergias são alguns destes
problemas que afetam os seres humanos. Estas doenças levam milhares de pessoas
aos hospitais todos os anos.
A poluição também tem prejudicado os ecossistemas e o patrimônio histórico e cultural
em geral. Fruto desta poluição, a chuva ácida mata plantas, animais e vai corroendo,
com passar do tempo, monumentos históricos.
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