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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o Brasil passou por um processo de crescimento da urbanização nos 

grandes centros, aumentando o consumo de energia e acelerando o processo de emissão de 

poluentes que, até a Revolução Industrial, estava limitada ao uso doméstico de combustíveis. 

Os poluentes do ar surgem necessariamente da combustão incompleta de combustíveis fósseis 

que se originam a partir da produção industrial (principalmente as de petróleo, combustível, 

metalúrgicas e as de produtos químicos), do transporte, do aquecimento e dos resíduos 

sólidos, e causam morbidade em grande parcela da população mundial. 

Consideram-se poluentes atmosféricos, conforme o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA), qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 

quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos, 

e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao 

bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial à segurança, ao uso e 

gozo da propriedade e às atividades normais da comunidade. 

Os principais poluentes primários monitorados em todos os países são: partículas 

totais em suspensão, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono. O 

mais estudado como poluente secundário é o ozônio que é resultado de uma oxidação 

fotoquímica. Cabe salientar, que tanto os poluentes primários quanto os secundários são 

considerados indicadores da qualidade do ar. 
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Os efeitos da má qualidade do ar não são tão visíveis, porém estudos epidemiológicos 

têm demonstrado a correlação entre a poluição aérea com a morbidade e mortalidade da 

população. Conforme, o CONAMA 03/90 e o Instituto Ambiental do Paraná, os padrões de 

qualidade do ar são referenciados pelos indicadores e pelas respectivas mobilidades que 

podem ocasionar: 

- Partículas totais em suspensão: materiais sólidos e líquidos que estão suspensos na 

atmosfera, os principais exemplos são a fuligem, poeira e pó, os quais podem ocasionar 

doenças no aparelho respiratório, irritação das vias aéreas superiores e quando a pessoa é 

exposta diretamente ou por um longo período pode ocasionar até mesmo doenças crônicas e 

desencadear câncer. 

- Dióxido de enxofre: suas fontes são antropogênicas, principalmente, refinarias, 

veículos a diesel e metalúrgicas. É classificado como um gás asfixiante sistêmico, pois 

prejudica a oxigenação dos tecidos e diminui a capacidade de transporte de oxigênio na 

combinação com a hemoglobina do sangue. Pode ocasionar irritação, tosse, aumento da 

reatividade brônquica, facilitando a broncoconstrição. 

- Monóxido de carbono: sua emissão está relacionada diretamente com fontes móveis 

e imóveis, como automóveis, veículos pesados, queimadas e indústrias. Pode causar cefaleia, 

náuseas, tonturas e perda da consciência, já que o monóxido de carbono tem um poder 210 

vezes maior em se ligar com a hemoglobina do que o oxigênio. 

- Dióxido de nitrogênio: forma-se a partir da reação do óxido de nitrogênio com o 

oxigênio presente na atmosfera.  Está relacionado com a formação do ozônio e com as chuvas 

radioativas. Os sintomas que podem ser observados nos seres humanos são principalmente 

irritação da mucosa do nariz e danos severos aos pulmões. 

- Ozônio: possui três átomos de oxigênio, com cheiro muito característico e altamente 

reativo. Quando presente na estratosfera protege-nos dos raios ultravioletas do sol, não é 

emitido diretamente na atmosfera. Causa irritação da mucosa respiratória, tosse, dor torácica. 

O organismo pode desencadear inflamação e obstrução das vias aéreas quando em contato 

com o frio e exercícios. 

Os instrumentos de gestão de emissões de fontes fixas são: monitoramento das fontes 

fixas (análise qualitativa – coloração da pluma, densidade, opacidade, e a análise quantitativa 

– concentração ou vazão de determinado poluente); controle tecnológico das fontes fixas 

(controle por diluição dos gases na atmosfera, controle na fonte, controle de óxido de 

nitrogênio na indústria). 



 

Até o presente momento, o Brasil não possui um inventário nacional de emissões das 

indústrias potencialmente poluidoras, com registro exato de sua localização e dos produtos 

poluidores por elas gerados. O Plano Nacional de Qualidade do Ar, que foi concebido em 

2009, propõe a criação de um Grupo de Trabalho para elaboração de um Inventário Nacional 

de Poluentes por Fontes Fixas e métodos para auxiliar a implementação de inventários 

estaduais. Conforme o referido Plano, o objetivo principal do inventário seria a gestão das 

emissões atmosféricas, definindo qualitativamente e quantitativamente as ações poluidoras e 

fornecendo informações sobre estas fontes como local, magnitude, frequência, duração e 

contribuição relativa de cada uma delas. 

Além das ações feitas e propostas no Plano Nacional de Qualidade do Ar o Ministério 

do Meio Ambiente criou, objetivando ações de preservação e melhoria da qualidade do ar, a 

Gerência de Qualidade do Ar (GQA), vinculada ao Departamento de Qualidade Ambiental na 

Indústria, que atuam formulando políticas de apoio e fortalecimento institucional através de 

ações locais de gestão de qualidade do ar, monitorando as emissões de poluentes, os 

licenciamentos ambientais, definição de áreas prioritárias de controle, combate a queimadas, 

etc. 

O Plano Nacional de Qualidade do Ar trouxe consigo também várias pesquisas e 

conceitos nos quais, pode-se observar que poucos estados brasileiros possuem legislações 

específicas de apoio à gestão da GQA (GO, PE, RS PR, SP, MG e RJ) e poucos possuem 

legislações para aplicação de penalidades em caso de descumprimento de padrões de 

qualidade ou em relação a emissão de poluentes (RO, BA, PE, PR, SP e MG) e somente São 

Paulo e o Rio de Janeiro possuem programas estaduais de proteção da qualidade do ar. 

Em pesquisa mais detalhada realizada durante a elaboração do Plano Nacional de 

Qualidade do Ar, vê-se a extrema heterogeneidade que há no Brasil, pois ao verificar o 

percentual de estados por região do país que executam atividades de monitoramento dos 

poluentes primários e secundários, tem-se os seguintes resultados: o Sudeste – 100 %, o 

Centro-Oeste – 75 %, o Sul – 66,7 %, o Nordeste – 33,3 %, o Norte – 0 %. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

O trabalho desenvolvido seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de uma 

pesquisa aos órgãos responsáveis pela aferição da qualidade do ar, que são os institutos, 

fundações e conselhos na área de meio ambiente. Sendo que no Estado do Rio Grande do Sul, 



 

a FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental é responsável pelo fornecimento dos 

dados que foram utilizados no trabalho. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No Rio Grande do Sul, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) 

desenvolve um trabalho de monitoramento da qualidade do ar através da Rede Manual e Rede 

Automática. Na Rede Manual são feitas coletas de 24 horas a cada seis dias, onde as amostras 

são coletadas e transportadas até os laboratórios para análises. Na Rede Automática, que é 

também nominada como Ar do Sul, as coletas são feitas automaticamente por equipamentos 

que realizam o processamento físico e químico das amostras e enviam seus dados por via 

telefônica aos respectivos laboratórios, havendo então um acompanhamento interativo da 

qualidade do ar e das condições meteorológicas. 

A Rede Ar do Sul faz parte do Programa para o Desenvolvimento Racional, 

Recuperação, Gerenciamento Ambiental da Região Hidrográfica do Guaíba (região 

metropolitana de Porto Alegre – RS), local então, onde foram instaladas bases fixas e uma 

unidade móvel para captação das informações. Além deste no RS, também são coletadas 

informações sobre a qualidade do ar nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Triunfo, 

Sapucaia do Sul, Esteio, Caxias do Sul, Gravataí e Charqueadas, os quais emitem relatórios 

sobre parâmetros de análise dos poluentes primários e secundários sistematicamente. 

Em relação às morbidades que a poluição do ar podem ocasionar nos seres humanos 

há grupos mais suscetíveis a apresentarem efeitos adversos por possuírem um sistema 

imunológico mais fragilizado como as crianças, idosos, portadores de doenças crônicas pré-

existentes ou com alterações genéticas. Infelizmente, o Brasil não possui pesquisas e 

estimativas em relação aos óbitos anuais por exposições aos poluentes do ar. 

A poluição do ar tem sido associada com doenças respiratórias crônicas e ataques de 

asma brônquica, pois ocorre um estreitamento dos bronquíolos, produzido por espasmos do 

músculo, encolhimento da membrana da mucosa e também aumento das secreções. Além 

destes efeitos, os poluentes do ar, podem causar lacrimejamentos dos olhos, visão 

embaraçada, tontura, irritação na garganta, espirros alérgicos, tosse, entre outros. 

 

 

 

 



 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se, que devido ao grande crescimento populacional, mas principalmente, 

industrial houve um aumento explosivo na emissão de poluentes atmosféricos à nível mundial 

e, que por ocasionarem inúmeras morbidades à população há um desafio para aperfeiçoar, em 

todos os níveis, procedimentos técnicos e institucionais de melhora da qualidade do ar, através 

de monitoramento, estudos, pesquisas, licenciamentos e demais ações de controle de emissão 

de poluentes. Cabe salientar que o grande desafio aos países é harmonizar crescimento 

industrial com a busca incessante pela qualidade de vida. 
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