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Figura 1—Aumento na concentração média mensal
(em Agosto) de partículas na atmosfera (PM10) devido às alterações climáticas e às emissões dos incêndios florestais. O aumento na concentração média de
PM10 varia entre 1 e 15 microgramas por metro
cúbico de ar (µg.m-3).
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