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Smog fotoquímico

CONTEÚDOS DIGITAIS MULTIMÍDIA

Química
3ª Série | Ensino Médio

Poluição atmosférica 
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Objetivo geral:

Definir o que é smog.

Objetivos específicos:

Identificar a origem do smog;

Diferenciar smog fotoquímico e smog industrial;

Listar alguns dos problemas que o smog causa à 
saúde;

Aprender como evitar o smog. 

Pré-requisitos:

Não há pré-requisitos.

Tempo previsto para a atividade:
Consideramos que uma aula (45 a 50 minutos) será 
suficiente para o desenvolvimento das atividades 
propostas.

Animação (Software)

Tema: Smog fotoquímico

Área de aprendizagem: Química 

Conteúdo: Poluição atmosférica

Conceitos envolvidos: poluição atmosférica, smog industrial, smog foto-

químico, convecção natural do ar e inversão térmica.  

Público-alvo: 3ª série do Ensino Médio

Coordenação Didático-Pedagógica

Stella M. Peixoto de Azevedo Pedrosa

Redação e Revisão

Camila Welikson

Projeto Gráfico

Eduardo Dantas

Diagramação

Amanda Cidreira

Revisão Técnica

Nádia Suzana Henriques Schneider

Produção

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Realização

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Ministério da Ciência e Tecnologia

Ministério da Educação
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oIntrodução
A animação Smog fotoquímico é um software que foi desen-

volvido para que você possa, na sala de informática, explo-

rar de forma lúdica e atraente, o tema poluição atmosférica 

com a sua turma. Como ferramenta de auxílio, você tem em 

suas mãos este guia didático, concebido para que o tema em 

questão seja trabalhado da melhor forma possível. 

Ao longo do guia, você encontrará, além de orientações 

gerais, sugestões de leituras e sites que servirão como ma-

terial complementar. No entanto, cabe a você aprofundar as 

pesquisas sobre o tema, por isso, se achar necessário, busque 

informações atualizadas. Isso certamente contribuirá para o 

planejamento e desenvolvimento de aulas mais interessantes.

Nunca deixe seus alunos sozinhos, evitando, desta forma, 

a sensação de que este tipo de aula serve apenas como 

passatempo. 

Não se esqueça de agendar a sala de informática para o dia 

da aula e lembre-se de checar se os computadores possuem 

os requisitos técnicos para a utilização do software:

  Sistema operacional Windows, Macintosh ou Linux.• 

Um navegador Web (Browser) que possua os seguintes • 

recursos: 

Plug-in Adobe Flash Player 8 ou superior instalado; ·

Recurso de Javascript habilitado pelo navegador. ·

Professor! 

Crie e administre situ-

ações para que seus 

alunos expliquem, justi-

fiquem, argumentem e 

exponham suas ideias!
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Por volta de 1995, os japoneses começaram a comercializar um produto um tanto inusitado: oxigênio. A moda se espalhou por 

todo o mundo e, hoje, o produto pode ser vendido puro – numa concentração maior do que a do ar atmosférico – ou aromatizado 

– numa essência que pode ser escolhida pelo consumidor: limão, lavanda, canela, ente outros.

Para introduzir o tema da animação, conte esta história para a turma e pergunte aos alunos se eles sabem por que as pessoas 

estão comprando oxigênio? Estimule o debate e deixe que eles expressem suas opiniões. 

Provavelmente, haverá quem diga que a causa é a poluição atmosférica. Confirme esta opção e reforce que a ideia surgiu 

porque as pessoas estavam ansiosas por respirar um ar “limpo”. De fato, moradores de grandes centros urbanos respiram um 

ar bastante poluído e até estão acostumados a ver uma névoa acinzentada cobrindo os céus da cidade. É o smog, grande massa 

de ar misturado com vários gases, vapores de ar e fumaça prejudiciais à saúde. Explique que nesta aula, os alunos irão aprender 

o que é o smog, como ocorre, que males causa à saúde e como podemos nos prevenir destes males. 

Antes de prosseguir, faça uma observação importante sobre a venda de oxigênio concentrado. Lembre que não há estudos que 

comprovem os seus benefícios. Pelo contrário, há estudos que evidenciam danos ao corpo humano devido à inalação prolongada 

de oxigênio puro à pressão normal.

Atividades – Na sala de computadores

Poluição

Antes que seus alunos comecem a navegar pela animação, fale um pouco sobre a poluição. Lembre que ela é provocada pela 

ação do homem que, direta ou indiretamente, lança substâncias ou energia no ambiente. Como consequência, acontece um 

desequilíbrio prejudicial ao próprio homem, a sua saúde e ao ecossistema. 

Lembre que a Revolução Industrial, no século XVIII, aumentou consideravelmente a poluição atmosférica. No início, a quei-

ma do carvão mineral era a principal fonte de poluição que se espalhava pelos céus das cidades europeias. 

Hoje, as grandes cidades não escapam mais deste problema e o Brasil tem uma capital que figura na lista das mais poluídas do 

mundo. Pergunte aos seus alunos se eles sabem qual é. Eles provavelmente dirão São Paulo e esta é mesmo a resposta certa.

1.

2.

Mais detalhes!

Para obter mais informa-

ções sobre os riscos de 

respirar oxigênio puro, 

leia o texto Respirar oxi-

gênio puro é prejudicial à 

saúde?, publicado no site 

How stuff works?-Brasil. 

Disponível em http://

ciencia.hsw.uol.com.br/

questao493.htm.  

Mais detalhes!

A Química tem um papel 

importante no trabalho 

contra a poluição atmos-

férica. Para saber mais 

sobre isso, leia o texto de 

JARDIM, Wilson, Introdu-

ção à Química ambiental. 

Química Nova na Escola, 

edição especial, maio de 

2001, p. 3-4. Disponível 

em http://qnesc.sbq.org.

br/online/cadernos/01/

introd.pdf.
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oInfluência da densidade

Enfatize que existem dois tipos de smog (industrial e fotoquímico) e eles estão relacionados às estações do ano. Para compreender 

bem a diferença, relembre como a densidade influencia a movimentação do ar. 

Refresque a memória dos alunos: explique que com a redução da temperatura, as moléculas se agitam menos e com isso, a força 

gravitacional que umas exercem sobre as outras cresce; consequentemente, as moléculas se aproximam e esta aproximação gera 

uma redução do volume. Considerando que d=m/v, basta fazer as contas para concluir que quanto mais frio, maior a densidade. 

Enfatize que o calor irradiado pelo solo esquenta o ar próximo da terra. Este ar, menos denso, sobe. No alto, perde calor e, mais 

denso novamente, desce. Esta é a chamada convecção natural do ar que faz com que o ar leve consigo os poluentes de fábri-

cas, automóveis etc. Destaque a imagem da animação para que a turma entenda o que está sendo descrito.

Smog industrial

Existe, porém, um fenômeno que ocorre durante o inverno: a inversão térmica. Apresente aos seus alunos a explicação e a 

imagem da tela 4 da animação para que eles entendam como é provocado o smog industrial. 

Dica! 

Para que seus alunos en-

tendam a importância da 

atmosfera na Química, 

sugira a leitura do texto 

Ciclos globais de carbono, 

nitrogênio e enxofre: a im-

portância na Química da 

atmosfera, de MARTINS, 

Claudia Rocha, PEREIRA, 

Pedro Afonso de Paula, 

LOPES, Wilson Araújo e 

ANDRADE, Jailson B. de. 

Química Nova na Escola, 

nº 5, novembro de 2003, 

p. 28-41. Disponível em 

http://qnesc.sbq.org.br/

online/cadernos/05/qui-

mica_da_atmosfera.pdf.
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Smog fotoquímico

Além do smog industrial, há também o smog fotoquímico. Ressalte que este tipo de poluição acontece quando há reações 

químicas entre o calor e a luz solar, mais fortes no verão, e os poluentes gerados, principalmente, nas grandes capitais (por isso 

nelas há mais ocorrência de smog). 

Há quem defina as atmosferas urbanas como “reatores químicos gigantescos”. De fato, a formação do smog envolve várias 

reações com um número significativo de substâncias químicas que acontecem ao mesmo tempo. 

Você pode citar como exemplo o óxido de azoto (NO) que sai da válvula de escape dos carros. Quando entra em contato 

com o oxigênio presente na atmosfera, reage, transformando-se em dióxido de azoto (NO2). O NO2 causa irritação nos 

pulmões e diminui a resistência às infecções respiratórias. Aqueles que sofrem de asma, bronquite crônica ou qualquer outra 

doença respiratória são os mais prejudicados. 

Há, ainda, os óxidos de azoto (NOx) produzidos pela indústria. Destaque que a substância liberada pelas fábricas, por si só, 

não é prejudicial, mas torna-se poluente ao entrar em contato com os raios solares e a umidade da atmosfera, formando ácido 

nítrico (HNO3).
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Para finalizar sua aula, instigue seus alunos a listar os problemas causados pelo smog. A saúde humana, por exemplo, é 

bastante afetada. Lembre que as doenças respiratórias são, muitas vezes, consequência da permanência em locais muito 

poluídos. Bronquite, renite alérgica, alergias e asma são alguns exemplos de doenças causadas pelo smog. Porém, não é 

apenas o ser humano que sofre com a poluição atmosférica. O mesmo acontece com todo o ecossistema. Plantas, animais, o 

clima e até monumentos históricos são afetados.

Enfatize que todos podem participar de ações que ajudem a minimizar os efeitos da poluição. Os governantes estão to-

mando algumas medidas. A última tela da animação apresenta uma delas: a utilização de catalisadores e filtros para redução 

da poluição atmosférica.  

Dica! 

Professor, na sala de 

informática, se houver 

áudio, peça que seus 

alunos assistam ao vídeo 

Cinco ações que você 

pode fazer. É um filme 

de aproximadamente 5 

minutos que apresen-

ta sugestões de ações 

para ajudar a preservar 

o ambiente e reduzir 

a poluição no nosso 

planeta. Disponível em 

http://www.youtube.

com/watch?v=Lfqv62K-

Bxs&feature=fvw. 

Lembre que os alunos também podem fazer a sua parte. Como proteção individual, é possível beber bastante água, conforme 

indica a animação. Pensando no coletivo, também há várias coisas que podem ser feitas. 
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3.
a)

b)

c)

Atividades Complementares
Peça que seus alunos pesquisem sobre os principais poluentes e preparem um texto de uma página com informações sobre as 

fontes destes poluentes e os efeitos que causam no planeta e nos seres humanos. 

Deixe que seus alunos assistam ao vídeo Cinco ações que você pode fazer sugerido neste guia e, em seguida, peça que assistam 

também ao vídeo WWF Brasil – Mundo, produzido pelo Fundo Mundial para a Vida Selvagem e Natureza.  

(Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Z9N1FX0Bmn4&feature=related).

Em seguida, inicie um debate sobre o crescimento desequilibrado das grandes cidades e sobre as formas de preservação 

do ambiente. 

Sugira outro debate relacionado à venda de oxigênio. Tente pesquisar os preços oferecidos no Brasil e no mundo para ter acesso 

a alguns minutos de respiração de oxigênio puro. Inicie uma discussão com os seus alunos sobre isso, questionando o que poderá 

nos ser ofertado no futuro caso a poluição continue crescendo de maneira descontrolada.

Avaliação
A avaliação é muito mais do que simplesmente atribuir conceitos e notas. Uma das suas finalidades é verificar o alcance 

das informações apresentadas e quais os conhecimentos adquiridos. Portanto, fique atento às dúvidas da turma, pois elas 

indicarão se os objetivos da aula foram atingidos.

Não hesite em retomar o mesmo tema mais de uma vez; repita as explicações caso ache necessário até ter certeza de que o 

conteúdo foi perfeitamente compreendido. 

De modo formal, a avaliação poderá ser feita de diferentes maneiras, tais como observação, portfólio, provas escritas, 

desenvolvimento de projetos, pesquisas etc.

Por fim, lembre-se que também é importante avaliar o seu próprio trabalho!

4.
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