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CAPÍTULO 1 

 

1 Introdução 

 

A emissão de substâncias poluentes em grandes centros de aglomerados 

urbanos, constitui um dos maiores problemas a serem enfrentados pelas metrópoles 

(Sparemberger, 2006). 

A degradação da natureza se deve ao antropocentrismo e ao consumismo 

desenfreados, onde o ter é mais importante do que o ser, o que faz com que o uso 

dos recursos naturais e as emissões estejam em limites muito acima do que o 

ambiente e os seres vivos são capazes de suportar. Assim, o consumo energético 

para a manutenção e o crescimento do ter colocou o planeta em grave situação de 

sustentabilidade (Trigueiro, 2003; Butzke, 2006). 

Silva (2003) dividiu a história da evolução do uso das energias em três fases, 

sendo a palavra energia, empregada na acepção de combustível. As sociedades Pré-

Revolução Industrial foram classificadas como fase sólida, em virtude dos recursos 

energéticos basearem-se na madeira e no carvão; após a Revolução Industrial, veio 

a utilização dos motores de combustão interna em substituição à força motriz animal 

e ao vapor, tendo origem, então, a fase líquida; e, por fim e atualmente, tem-se a 

transição da fase líquida para a fase gasosa, oriunda da utilização do gás natural e do 

hidrogênio, como fontes energéticas, cujo objetivo é a descarbonização da economia, 

sendo o hidrogênio considerado como o marco do fim da era do carbono. 

Mesmo com a grande preocupação atual na redução da emissão de carbono, 

aliado à fase embrionária das fontes de energia denominadas limpas, as 3 fases da 

exploração energética contribuíram e ainda persistem em agravar a contaminação 

ambiental do planeta, principalmente para a poluição atmosférica, pois a emissão de 

particulados sólidos no ar foi uma constante na utilização de combustíveis sólidos, 

líquidos e mesmo nos combustíveis gasosos, isto é, esteve presente nas três fases 

da história da evolução da exploração energética pelo ser humano. 

A poluição atmosférica é causada por uma mistura complexa de partículas 

sólidas e de gotículas de tamanho diminuto, dispersas na atmosfera, tendo sua 

gênese em um conjunto multifatorial difuso (EPA, 2006).  

Os maiores responsáveis pela emissão de particulados que contaminam o ar 

atmosférico e que, consequentemente, afetam os seres vivos que dele necessitam 
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para sua manutenção, são os motores de combustão interna e os processos 

industriais complexos (Jacobi, 1997; Silva, 2003). 

Para a manutenção do atual sistema produtivo global há a inevitável emissão 

de particulados na atmosfera, contendo monóxido de carbono (CO), chumbo (Pb) e 

outros elementos-traço, dióxido de nitrogênio (NO2) e de enxofre (SO2) e diversas 

substâncias em particulados complexos, juntamente a reações incompletas dos 

poluentes primários, que provocaram uma deterioração da qualidade do ar 

atmosférico, com sérias implicações na biota e na saúde humana (Ducatti, 2003; 

Báez, 2007). 

Os poluentes denominados naturais, como os particulados grosseiros que 

advêm do solo em suspensão e da brisa marítima, bem como as emissões vulcânicas 

(Landulfo et al, 2003), somam-se aos poluentes atmosféricos antrópicos (Brait, 2008), 

agravando a situação da poluição atmosférica. 

O aumento da renda individual e a busca da melhoria da qualidade de vida do 

ser humano, também constituem um mote para o incremento da poluição atmosférica, 

pois existe uma relação direta entre renda, consumo energético e incremento 

produtivo de bens de consumo, onde todos eles, inexoravelmente, acarretam na 

elevação dos níveis de poluição, que tem maior incidência em países que apresentam 

maiores rendas per capita (Goldemberg, 1998; Silva, 2003; Báez, 2007). 

A regulamentação, o monitoramento e o controle da poluição atmosférica 

somente foram implementados no início do século passado, após o incremento de 

doenças respiratórias e óbitos coletivos em cidades eminentemente industriais na 

Europa e nos EUA (Shrenk et al, 1949; Logan, 1956; Nemery et al., 2001). 

Em Vale de Meuse, uma pequena região da Bélgica, em dezembro de 1930, foi 

relatado o aumento das doenças respiratórias da população local, em uma dezena de 

vezes em relação ao ano anterior, culminando na morte de 60 pessoas por 

intoxicação, ocasionada por particulados advindos dos fornos de carvão e de 

gasogênio, que concentrados por uma combinação de fatores climáticos 

desfavoráveis para a dispersão dos poluentes atmosféricos, cuja duração foi apenas 

de cinco dias, deu causa ao primeiro acidente ambiental atmosférico com efeitos fatais 

coletivos, relatado política e cientificamente (Nemery et al, 2001). 

Ainda na Europa, especificamente na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, 

592 pessoas morreram em Manchester em 1931, e 4.000 pessoa s em Londres em 

1952, cujos óbitos se deram pela exposição a poluentes atmosféricos locais, 
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concentrados na região, em períodos não superiores a 10 dias de exposição da 

população à poluição (Logan, 1956). 

Nos Estados Unidos, em 1948, após seis dias de inversão térmica, houve 20 

óbitos registrados, devido à poluição concentrada sobre a cidade de Donora - 

Pensilvânia, com particulados advindos das siderúrgicas e das fábricas de produtos 

químicos instaladas na região à época (Shrenk et al, 1949). 

No Brasil, a capital paulista e as cidades mais industrializadas sofrem com a 

poluição atmosférica. Em 1952, a cidade de Bauru, interior paulista, registrou 150 

casos de atendimentos por patologias respiratórias, culminando em 9 óbitos, apenas 

em uma semana, devido a emissão de pó de mamona, efetuado por uma indústria 

que se incumbia da extração de óleos vegetais (Martins, 2002). 

Outros casos agudos de poluição atmosférica começaram a ser relatados com 

maior frequência, a partir de 1970, sempre em São Paulo. Em 1972, a capital ficou 

coberta por uma névoa, decorrente da poluição do ar (Martins, 2002). Em 1976, houve 

três ocorrências concomitantes de poluição do ar, com ocorrências de contaminação 

aguda da população. Em São Caetano do Sul (SP), em junho daquele ano, observou-

se que os índices de material particulado e dióxido de enxofre, presentes no ar 

atmosférico, extrapolavam os padrões internacionais da época, tendo sido 

correlacionados ao atendimento de 8.000 pacientes no município, por doenças do 

trato respiratório e cardiovasculares (Martins, 2002). Em Santo André, cidade da 

região do ABC paulista, houve uma inversão térmica e ausência de vento e de chuvas, 

ocasionados por um fenômeno anticiclone, que fez com que se alojasse sobre a 

cidade uma grande concentração de poluentes atmosféricos, gerando um significativo 

incremento de internações por doenças respiratórias (Martins, 2002). Por fim, em 

Cubatão (SP), a cidade passou a ficar em estado de alerta diversas vezes, culminando 

no estado de emergência, com obstaculizações das rotinas diárias da população, 

devido à alta concentração de material particulado presente no ar (Martins, 2002). 

Desde então, diversos estudos têm focado seus objetivos na correlação entre 

doenças – não somente as de cunho respiratório, mas diversas outras que derivam 

da alteração da saúde humana, pela respiração do ar atmosférico poluído, cujos 

objetos focaram a alteração da saúde de indivíduos em fases pueris e em idade adulta 

(Medeiros, 2005; Nascimento et al, 2006; Báez, 2007; Meirelles, 2009); e dada a 

importância global, as Nações Unidas vem publicando anualmente, desde 2010, um 
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anuário contendo as emissões de gases no mundo e as metas de redução para os 

países até o ano de 2020 (UNEP, 2012). 

A Agência de Proteção Ambiental Norte Americana – EPA, desde 1997, vem 

monitorando e normatizando, com periodicidade quinquenária, o quantitativo de 

particulados que são lançados no ar e que provocam poluição atmosférica, visando à 

manutenção da qualidade da saúde pública norte-americana (EPA, 2006). Como as 

normas da EPA habitualmente estão embasadas em pesquisas científicas, servem de 

norte a legislações e políticas de controle e de monitoramento da poluição para 

diversos e diferentes países. 

Os estudos científicos que originaram as normas de controle da poluição 

atmosférica da EPA foram efetuados considerando a evolução do entendimento da 

poluição e de seus efeitos sobre a saúde pública, propiciando a utilização dos 

resultados para quantificar os níveis de tolerância de poluentes atmosféricos no 

ambiente. 

Ainda em 1997, as pesquisas que correlacionavam a poluição atmosférica a 

índices de mortalidade e patologias em áreas urbanas, valiam-se da normatização da 

EPA, vigente à época nos Estados Unidos, que consideravam os efeitos dos 

particulados de maneira singular para a influência sobre a saúde humana: os 

particulados aerodinâmicos com diâmetros menores que 10 µm eram considerados 

como partículas inaláveis; e àquelas com diâmetros inferiores a 2,5 µm eram 

classificadas como perniciosas para a saúde dos mamíferos, por se alojarem mais 

profunda e permanentemente nos alvéolos pulmonares (Dockery, 1993). 

Diversas pesquisas correlacionaram fatores cruzados relativos à poluição 

atmosférica a índices de mortalidade em áreas urbanas (Artaxo, 1991; Dockery, 1993; 

Demajorovic, 1996; Jacobi, 1997; Habermann, 2012); fazendo com que as normas 

norte-americanas passassem a vigorar com maiores níveis de rigor quanto aos 

padrões que vigiam em 1997 (NRC, 2010; UNEP/WMO, 2011), haja vista que as 

normas tinham um caráter muito abrangente e como a quantidade de emissões de 

poluentes atmosféricos continuou crescendo,  principalmente devido ao quantitativo 

de veículos automotores que são colocados em circulação a cada ano, agravando o 

impacto deletério sobre a saúde pública, a EPA, desde 2006, segregou as normas e 

as quantificações de partículas poluidoras da atmosfera em dois padrões: normas 

primárias, que visam à proteção da saúde pública; e as secundárias, que tutelam o 

bem-estar público dos efeitos da poluição, tanto na garantia da saúde humana e na 



5 
 

manutenção do ecossistema - meio ambiente natural -, quanto garantindo a qualidade 

do meio ambiente artificial pela manutenção da visibilidade urbana, mitigação dos 

danos às construções e aos monumentos nacionais (EPA, 2006). 

A divisão em duas categorias distintas de material particulado – PM (Particulate 

Matter), para o padrão de qualidade do ar atmosférico foi mantido pela EPA (2006), 

classificando como partículas finas e perniciosas à saúde humana, àquelas com 

diâmetros inferiores a 2,5 µm (PM2,5); e partículas grosseiras, consideradas inaláveis, 

por apresentarem menores implicações negativas à saúde humana, àquelas cujos 

com diâmetros estão compreendidos entre 2,5 µm e 10 µm (PM10). Contudo, um fator 

temporal dinâmico foi incluído no padrão de qualidade do ar, efetuado em função 

percentil 98 das médias das leituras das concentrações de particulados a cada três 

anos, em análise das regiões que atingiram os níveis de concentração de particulados 

considerados críticos a cada quinquênio estabelecido para a vigência da norma que 

estabelece os padrões de qualidade do ar atmosférico. Atualmente os padrões 

estabelecidos pela EPA, admitem como emissões máximas de particulados finos a 

cada 24 horas, limites inferiores a 35 µg/m3 (PM2,5-24h ≤ 35 µg/m3); desde que não 

provoque alterações na concentração média anual de 15 µg/m3 (PM2,5-ano  ≤ 15 µg/m3). 

Com essa redução, os EUA estimaram que haverá uma redução dos níveis de 

particulados na atmosfera, capaz de gerar uma economia da ordem de 70 bilhões de 

dólares ao ano devido à redução dos gastos com saúde pública (EPA, 2006). 

A grande dificuldade em avaliar os efeitos da poluição atmosférica sobre a 

saúde humana é o número de fatores externos que influenciam o meio ambiente que 

permeia os seres humanos. O tabagismo, por exemplo, é um fator importante que 

deve ser considerado para as pesquisas que envolvem poluição atmosférica e 

patologias sobre os seres humanos, haja vista que dados relativos a fumantes devem 

ser considerados com muita cautela como elementos estatísticos que compõem os 

índices de doentes pela poluição atmosférica, pois apresentam comorbidade e 

doenças decorrentes do próprio tabagismo. 

Uma análise efetuada em seis cidades norte-americanas acompanhou 8.111 

sujeitos, durante uma média de quinze anos, buscando os efeitos da poluição 

atmosférica sobre o índice de mortalidade, associando a taxa de mortalidade com o 

nível de poluição do ar (Dockery, 1993). Curiosamente, os indivíduos tabagistas e os 

que foram expostos a partículas patogênicas, em atividades ocupacionais, não 

apresentaram alterações significativas nos resultados obtidos sobre a poluição 
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atmosférica e mortalidade, sendo que os únicos fatores que foram, pois, 

definitivamente afastados da pesquisa, foram os indivíduos que possuíam elevados 

índices de pressão arterial e obesidade, que constituem fatores de risco para o óbito 

(Dockery, 1993), devendo ser retirados do grupo por não terem significado na 

pesquisa que correlacionou óbitos e poluição atmosférica. 

A baixa influência dos indivíduos tabagistas sobre os dados estatísticos acerca 

do índice de mortalidade e poluição atmosférica, se deve principalmente ao fato de 

que somente as partículas que possuem diâmetro aerodinâmico abaixo de 2,5 μm, 

PM2,5, dispersas na atmosfera, são as que produzem efeitos patogênicos sobre a 

saúde dos mamíferos, devido à acumulação pulmonar (Dockery, 1993). 

Diversas pesquisas atribuem o problema das atuais doenças relacionadas à 

poluição como sendo oriundas dos produtos químicos sintéticos, uma vez que toda 

substância química sintética e seus subprodutos seriam responsáveis pelas diversas 

patogenias existentes (Baird, 2002). Entretanto, há correntes que defendem as 

substâncias químicas sintéticas e sua contribuição para a melhoria na saúde e 

aumento da longevidade de pessoas que habitam países desenvolvidos. Os autores 

que defendem as substâncias químicas sintéticas apregoam que há maiores 

concentrações de substâncias químicas tóxicas, ditas “naturais”, encontradas nas 

próprias plantas, e exemplificam os biocidas, como sendo os responsáveis pelos 

efeitos deletérios à saúde humana que produzem quando ingeridos com a 

alimentação de vegetais e frutos (Baird, 2002). Entretanto, ao invés de advirem de 

fontes naturais, muitos poluentes do ar resultam de fontes antrópicas, principalmente 

as originadas pela geração e do uso da energia de fontes como o carvão e os 

combustíveis fósseis. 

Há, atualmente, grande foco de estudos em grupos de trabalhadores, 

populações humanas separadas por posição geográfica e de neonatos, de sorte a 

avaliar os efeitos da dieta na toxicidade encontrada em tais grupos, isto é, não 

somente os efeitos da doença já instalada, mas os efeitos sobre a reprodução humana 

e as formas de se evitar as patologias sobre os seres humanos, através do controle 

da poluição atmosférica, garantindo também a conservação da qualidade do ar, 

mesmo que em uma visão antropocêntrica (Dockery, 1993; Nascimento, 2006; 

Meirelles, 2009). 

Os efeitos da poluição atmosférica sobre a saúde ainda estão longe de serem 

delineados em sua íntegra, contudo, estudos já indicam a influência sobre o baixo 
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peso dos neonatos e mortalidade infantil (Medeiros, 2005); cardiopatias, inclusive com 

exacerbação de doenças pré-existentes; hipersensibilidade de origem imunológica ou 

de hiperatividade brônquica, com efeitos irreversíveis sobre a saúde humana 

(Dockery, 1993); além do alto custo sobre a saúde pública, estimado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que chega a quase um dólar por habitante, 

constituindo um terço do valor gasto com saúde pública, decorrente de poluição de 

origem hídrica (da Motta e Mendes, 1995; IPEA, 2011). 

A União Europeia estabeleceu padrões comuns de emissões para os quatro 

tipos de poluentes que causam acidificação, eutrofização e poluição por ozônio à nível 

do solo: dióxido de enxofre (SO2); óxidos de nitrogênio (NOx); compostos orgânicos 

voláteis (VOC – Volatile Organic Compounds) e amônia (NH3), através das Diretivas 

nº 2001/81/EC, consolidadas em 2010, pela Diretiva para União Européia nº 27 

(Eurlex, 2001), onde houve a padronização dos limites para as emissões das 

indústrias que compõem a Comunidade Europeia - CE. Além disso, através do 

Protocolo de Gothenburg, assinado 1999, os Estados da CE comprometeram-se a 

reduzir o padrão de emissões de particulados sólidos, carbono negro e mitigar o 

transporte intercontinental de poluição do ar, mediante uma denominada força tarefa, 

que contempla ação conjunta entre a CE e os EUA, para minimizar os efeitos do 

transporte das emissões antropogênicas, através do ar atmosférico e que causa 

efeitos deletérios sobre a camada de ozônio com amplitude global (United Nations, 

2010). 

A meta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), para 

as próximas décadas é de reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa 

e que reduzem a qualidade do ar atmosférico, no patamar de 5 gigatoneladas/ano, até 

de 2020, de sorte a conter o incremento do aquecimento da temperatura global em 

2ºC (UNEP, 2012). 

O Brasil, cuja cidade de São Paulo é considerada a quinta cidade com maior 

poluição atmosférica do mundo (Esteves, 2002; Landulfo, 2003), por exemplo, 

contribui com 3,2% das emissões globais. Quando comparado a países mais 

populosos e fortemente industrializados como a China, EUA, Índia e Japão, que 

emitem, respectivamente, 22%; 13%; 5,4%; e 2,8%, pode-se depreender que o maior 

país da América Latina, deve se ater com muita propriedade nas metas de redução 

de gases poluentes na atmosfera, pois além de estar dentre o ranking dos países que 

mais realiza emissões na atmosfera, lidera o quantitativo de emissões na América 
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Latina, ficando muito acima dos 0,035% da Argentina; dos 0,21% do Chile; e da 

emissão de 0,022% por Costa Rica, considerando-a como pertencente à América 

Latina, pela sua semelhança cultural e por sempre estar em conjunto, assim como o 

Caribe, para os programas da ONU destinados à América Latina (UNEP, 2012; 

Bielschowsky, 2010). 

Todos esses fatores denotam a importância do monitoramento e controle da 

poluição atmosférica, bem como o desenvolvimento de uma política ambiental de 

controle do ar, que somente é possível através de um sistema de normas condizente 

com o atual estágio de desenvolvimento industrial, rural e urbano, levando-se em 

conta também as projeções de crescimento futuro, de sorte a não se repetir os erros 

cometidos no passado, que desencadearam a atual e alarmante condição do ar 

atmosférico no qual estamos inseridos, padecendo as mais diversas e graves 

patologias decorrentes dessa alteração ambiental (Bunio, 2010; Correia-deur, 2012; 

Vieira, 2012)  

 

1.1 Contaminantes atmosféricos 

 

Quando um país subdesenvolvido entra em desenvolvimento, incrementa sua 

produção industrial, acarretando na degradação da qualidade do ar atmosférico, pois 

ainda não está estruturado em termos de políticas e de normatização ambientais para 

monitorar e controlar as emissões ambientais que degradam e poluem o ambiente. 

Somente após atingir um nível de riqueza é que promove o controle da poluição 

envolvendo políticas de controle ambiental, através da regulamentação das emissões, 

que já causaram a deterioração do ar atmosférico, que é o mais sensível dos recursos 

naturais. É o momento em que o ar atmosférico volta a melhorar. Países emergentes 

como o Brasil e o México, estão caminhando em uma curva ascendente da baixa 

qualidade de seu ar atmosférico (Baird, 2002; Fontenele, 2009; Morihama, 2012). 

A emissão de particulados em demasia se fazem sentir claramente em grandes 

centros e em locais amplamente industrializados, através do smog, da chuva ácida e 

do incremento de ocorrências de doenças respiratórias na população e alteração do 

DNA das plantas (Backman, 2012; Corrreia-Deur, 2012; Vieira, 2012; Pereira, 2012; 

Crispim, 2012). 

O smog é o resultado da poluição do ar atmosférico mais sentido pela 

população. Palavra de origem inglesa, que combina por justaposição os vocábulos 
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smoke e fog, significando, respectivamente, fumaça e neblina, dando a perfeita ideia 

do que ocorre em dias em que a inversão térmica deixa as cidades cujas topologias 

favorecem a retenção da poluição atmosférica sobre os grandes centros, como Roma, 

Atenas, Cidade do México e São Paulo, cercadas por cadeias montanhosas, em que 

há clara sensação de uma neblina espessa (fog) com cheiro de fumaça (smoke). Essa 

fumaça, além de atrapalhar a vida urbana, está concentrada de poluentes 

atmosféricos com elevadas concentrações de compostos de NOx e de 

hidrocarbonetos volatizados (Baird, 2002; de Andrade, 1990; Zapletal, 2007; Báez, 

2007). 

A chuva, a neve e a neblinas ácidas, que decorrem da precipitação de 

substâncias ácidas no ar atmosférico, têm como maior causador a presença de 

compostos de SOx, NOx e de VOC (de Andrade, 1990; Baird, 2002).   

 

 

1.1.1 Smog fotoquímico – contaminação por compostos de SOx e de 

hidrocarbonetos volatizados. 

 

A principal causa da poluição do ar pelo ozônio troposférico é a queima 

incompleta dos combustíveis pelos motores de combustão interna, principalmente os 

de ciclos motores de 2 tempos, como os motores das motocicletas e das embarcações 

(Baird, 2002; Correa, 2012). 

A vaporização de combustíveis líquidos, solventes e de outros compostos 

orgânicos, que colocam no ar atmosférico grandes quantidades de hidrocarbonetos 

gasosos - formando os VOC - ao se combinarem com o óxido nítrico – NO, abundante 

no ar atmosférico, principalmente em locais em que haja intensa queima de 

combustível, na presença de ar e com ativação térmica por chama, há a combinação 

dos poluentes primários: VOC com o óxido nítrico, que oxidados pelo O2 atmosférico, 

com ativação da luz solar, gera os poluentes secundários, uma mistura de O3, ácido 

nítrico, HNO3 e compostos orgânicos secundários parcialmente oxidados, geralmente 

formados por nitratos (de Andrade, 1990; Baird, 2002) 

Reação da oxidação dos VOC, gerando a formação de poluentes secundários: 

 

              ∆ 

N2 + O2                  2 NO 
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VOC + NO + O2 + Luzsolar                          O3 + HNO3 + compostos orgânicos 

 
 

A presença de NOx na atmosfera gera uma coloração amarelada na atmosfera 

urbana, onde há concentração de smog, pelo fato de que os compostos à base de 

NOx absorvem luz visível em frequência próxima à da cor violeta (Baird, 2002), 

deixando o ambiente urbano, principalmente às primeiras horas do dia, com a 

coloração amarelada, característica de grandes cidades cujo ar atmosférico está com 

altas concentrações de poluentes à base de NOx. 

 

1.1.2 Chuva ácida 

 

Geralmente a precipitação de chuva ácida ocorre em locais distantes das fontes 

de emissão de poluentes primários, pois os ácidos são gerados durante o transporte 

da massa de ar que contém os poluentes, causando danos sobre a saúde das 

pessoas, sobre a biota e sobre o patrimônio histórico e edificações de centros urbanos 

(Lan, 2005), chegando até mesmo a locais mais remotos do globo terrestre 

(Jickels,1984; Baird, 2002). 

Apesar de haver contribuição para a formação da chuva ácida pela emissão de 

compostos à base de enxofre, SOx, por fontes naturais, decorrentes dos gases 

fumarólicos dos vulcões e pela oxidação de gases sulfurados que são exalados pela 

decomposição das plantas (Baird, 2002), salvo em condições extremas de emissão 

das fontes naturais de poluição, como a ocorrência de erupções vulcânicas, que 

colocam no ar grandes quantidades de SOx e de outros particulados sólidos em 

suspensão no ar atmosférico em um curto intervalo de tempo, transportados a grandes 

distâncias, as emissões naturais destas substâncias não chegam a provocar altas 

concentrações de SOx, capazes de impactar negativamente o ar atmosférico (de 

Jesus, 1996; Mattoso, 2000). 

São as fontes de emissão antropogênicas, como as usinas à base da queima 

do carvão, indústrias do petróleo e do ramo da metalurgia, principalmente a extração 

de metais não ferrosos, bem como os veículos de combustão interna, os maiores 

emissores de SOx, que provocam a chuva ácida (Baird, 2002). 

As chuvas ácidas atingem o solo, deixando ali diversos resíduos, sendo 

transportados em grandes quantidades pelo processo de deposição úmida, que 
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transfere os poluentes do solo para os corpos d’água e, novamente, em cadeia cíclica, 

para a chuva, a neve e a neblina, tornadas ácidas pela evaporação das soluções 

aquosas presentes no ar atmosférico (Baird, 2002). 

A impermeabilização dos solos dos centros urbanos tem elevado os níveis de 

evaporação, incrementando, como consequência a frequência e quantidade de 

precipitação por água das chuvas (Dias, 2013). A precipitação por chuvas ácidas 

causa a acidificação dos corpos d’água (Jeffries, 2003), reduz o crescimento das 

plantas, deteriora o solo, causa neblina ácida, e enfraquece as árvores em florestas 

naturais ou constituídas (Zapletal, 2007), tendo efeitos severos sobre a agricultura, 

mediante a redução da produtividade agrícola de diversos cereais que regulam a 

economia por constituírem commodities importantes para a balança comercial dos 

países (Tamm, 1976; Hutchinson, 1980; Alves, 1993; Oliveira, 2008; Overrein, 2013). 

O primeiro relato da chuva ácida foi efetuado por Argus Smith, em 1872, quase 

um século após a Revolução Industrial, contudo, somente após 1950 houve retorno 

da preocupação com a acidificação da chuva, devido a maciça utilização de energias 

termelétricas à base de carvão (Baird, 2002; Lerner, 2003). 

A chuva sem presença do ar puro apresenta uma acidez natural devido à 

presença de dióxido de carbono, presente na atmosfera, que forma ácido carbônico, 

o qual ocasionaria a reação de acidificação normal da precipitação da água, sem a 

presença de particulados oriundos de emissões naturais e antropogênicas, sendo o 

pH dessa chuva, tido como natural, em torno de 5,6. A reação que causa a acidificação 

da chuva, reduzindo o pH, é secundária e derivada da ionização do ácido carbônico 

aquoso, que libera um íon hidrogênio (de Andrade, 1990; Baird, 2002): 

 

CO2 (g) + H2O (aq)               H2CO3 (aq) 

 

H2CO3              H+ + HCO3
- 

 

Apesar dos esforços dos países dos EUA e da União Europeia e Reino Unido 

e dos países da Ásia, em concentrarem políticas e legislações para contenção das 

chuvas ácidas, o pH das precipitações naqueles países ainda se encontram entre 4,0 

e 5,0 (Nisbet, 1991; Foell, 1992; Lerner, 2003; Menz, 2004; Nagase, 2007; Anatolaki, 

2009), sendo atribuído ao incremento das fontes móveis veiculares e da geração de 

energia por usinas termelétricas, que ao emitirem os compostos à base de NOx e SOx, 
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geram reações secundárias que têm como resultados ácidos fortes e solúveis em 

água, como o H2SO4 e o HNO3, que são os ácidos mais presentes na precipitação 

ácida da água das chuvas (Keene, 1984; Galloway, 1984; de Andrade, 1990). 

 

1.1.3 Material particulado e elementos-traço 

 

A fumaça lançada pelos veículos é composta por material particulado. As 

partículas de poluentes atmosféricos quando presentes em grandes quantidades no 

ar, geram uma neblina característica nos grandes centros, de coloração branco-

leitosa. 

Os particulados grosseiros, geralmente oriundos de fontes naturais, por 

estarem presentes no solo ou nas rochas, têm poucos efeitos deletérios sobre a saúde 

humana, pela rápida sedimentação no solo e, mesmo quando inaladas, ficam retidas 

no nariz e na garganta, dificilmente sendo transportados até os pulmões, daí sua 

denominação de partículas inaláveis, formadas por Al, Ca, Si e O, na forma de 

silicatos, e NaCl em regiões marinhas e litorâneas (de Mello, 2001). Além disso, as 

fontes fixas de emissão de particulados conseguem remover 95% dos particulados 

emitidos, através da utilização de sistema de filtragem eletrostática ou física, 

constituindo um emitente de fácil monitoramento e controle pelo poder público.  

O material particulado fino, menor que 2,5 µm, é o que causa maior 

preocupação quando presente no ar atmosférico, tendo em vista sua deposição 

permanente nos alvéolos pulmonares dos mamíferos. 

O transporte de material particulado contendo elementos-traço, que são os 

elementos não se limita às correntes de ar. Os elementos-traço são àqueles cuja 

concentração no recurso natural mesmo sendo baixa, cuja relação é inferior a 

1.000mg/Kg, apresenta elevados índices de toxicidade.  A precipitação da água das 

chuvas e, consequentemente, a neblina e a neve, também carreiam materiais 

particulados contendo elementos-traço como Cd, Hg, As, Pb, Cr, Cu, Ni e Zn, em 

quantidades que podem afetar a flora, a fauna e a saúde humana (Hanson, 1988; 

Seitzinger, 2003; Pusch, 2007). Habermann (2012), correlacionou o incremento de 

mortalidade por doenças cardiovasculares, em indivíduos acima de 40 anos que 

habitavam em centros urbanos cuja densidade e volume do tráfego era intensa, com 

a emissão de elementos-traço no ar atmosférico e na água das chuvas. 
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Os particulados contendo elementos-traço atingem os seres vivos através da 

deposição seca e úmida. A deposição seca consiste na sedimentação gravitacional e 

sua entrada no ciclo biológico, através da absorção de gases pelo solo, pela água e 

pela vegetação, predominando sobre a deposição úmida, principalmente sobre os SOx 

e NOx (Fornaro, 1991; Moreira-Nodermann, 1997; May, 2004). A deposição úmida 

ocorre através do arraste de gotículas de água, pela evaporação que chega até as 

nuvens e que, ao precipitar na forma de chuva, atinge os seres vivos (Fornaro, 1991). 

Ambas as formas de deposição, seca e úmida, são capazes de carrear por grandes 

distâncias as partículas do solo e de poluentes contidos no ar atmosférico contendo 

elementos-traço (Tomaz, 1998). 

A contaminação ambiental por metais vem sendo alvo de pesquisas, dado ao 

seu grau de toxicidade, biocumulatividade, carcinogênese e mutagênese (Brait, 2008), 

com destaque para os elementos-traço como o Crômio, Cádmio e Chumbo, devido ao 

seu elevado poder de toxicidade mesmo quando presente em baixas concentrações; 

e o Alumínio, o Cobre, o Ferro, o Manganês e o Zinco, que, apesar de apresentarem 

um menor potencial tóxico nos seres humanos, apresentam-se abundantemente em 

regiões antropizadas, principalmente onde há fontes móveis de emissão veicular. 

 

1.1.3.1 Alumínio (Al) 

 

O Alumínio é um metal não ferroso, dos mais abundantes na crosta terrestre 

(Bauer, 1997), identificado pela primeira vez por Humprhy Davy. Passou por uma série 

de processos de beneficiamento até que, em 1886, o processo de fabricação 

desenvolvido por dois cientistas separadamente, Heroult, francês e Hall, norte-

americano, possibilitou a profusão industrial em larga escala deste metal leve, através 

de sua extração a partir da eletrólise do óxido de alumínio (alumina) (Remy et al, 1993; 

De Azevedo, 2003). 

As suas propriedades mecânicas: ductilidade, tenacidade e resiliência, bem 

como as características físicas e elétricas do metal Alumínio, que não é suscetível à 

corrosão em ambientes marinhos e industriais, bem como possui excelente 

condutividade térmica e elétrica, aliados à sua bela aparência, que permite o emprego 

para fins de acabamento, fizeram com que o alumínio tivesse um amplo emprego na 

área da engenharia (Chiaverini, 1986), tornando abundante seus resíduos no 

ambiente. Além disso, o pó de alumínio é utilizado na fabricação de tintas e de 
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vernizes, borrachas, lubrificantes e preservativos para madeira. O trióxido de alumínio 

encontra emprego como material absorvente, abrasivo e refratário (Remy et al, 1993). 

O alumínio é altamente empregado, ainda, para fins medicinais, para o 

tratamento da úlcera gástrica, pelo hidróxido de alumínio e para fins cosméticos, como 

componente antiperspirante e bactericida, nos desodorantes e talcos (De Azevedo, 

2003), incrementando o quantitativo do metal que acaba por atingir o ambiente, pela 

eliminação pela urina e pela água dos efluentes domésticos, que permite que resíduos 

contendo alumínio, atinjam os corpos d’água, evaporando-se juntamente com a água 

que, com a precipitação na forma de chuva, completa o ciclo de contaminação 

ambiental ar-solo-água (Sorenson et al, 1974). 

Há presença de alumínio em diversos locais do globo terrestre, não somente 

no ar atmosférico, nos corpos d’água e nos solos, mas também nos ambientes 

marítimos (De Azevedo, 2003). 

O Alumínio é tóxico a plantas, animais marinhos e terrestres. Nos seres 

humanos é capaz de causar patologias no trato respiratório e no sistema nervoso, 

principalmente, ocasionando fibrose e obstrução pulmonar, bronquite crônica, 

alterações da função cognitiva, disfunção motora e neuropatia periférica (Sorenson et 

al, 1974; De Azevedo, 2003) 

A principal forma de absorção do Alumínio pelos seres humanos é através da 

via inalatória, ocorrendo maior incidência de intoxicação em indivíduos sujeitos à 

exposição ocupacional (Saliba, 2004). Contudo, a contaminação do ar atmosférico se 

dá, principalmente, por fontes antropogênicas fixas através da contaminação indireta 

pela emissão de dióxido de enxofre e óxidos de alumínio na atmosfera, que acidificam 

a chuva e contaminam o solo, e acabam por difundi-lo através de seu carreamento 

pelos ventos, sobretudo em regiões em cuja atividade industrial preconize a 

metalurgia, estocagem de produtos alimentares e pela utilização de floculantes no 

tratamento de água potável (De Azevedo, 2003; Calijuri, 2013). As fontes móveis de 

emissão de poluentes também são responsáveis pela contaminação do ar ambiental 

por alumínio, sendo que motores de combustão interna expelem para o ar atmosférico 

35 mg/kg de emissão veicular (Sorenson, 1974), apresentando elevados índices de 

emissão de alumínio, mesmo em veículos mais modernos (Lough et al, 2005).  
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1.1.3.2 Bário (Ba) 

 

O Bário é encontrado na natureza na forma combinada de sulfetos e de 

carbonatos de bário, comumente denominados como barita, normalmente presente 

em rochas como feldspato e mica (Torres, 2008), de onde advém a sua presença no 

ar atmosférico, através da contaminação natural.  

A contaminação do ambiente por fontes antropogênicas advém da combustão 

dos veículos automotores, pois o Bário está presente nos combustíveis fósseis, 

atingindo o ar atmosférico e, consequentemente, a água e o solo (Environmental 

Health Criteria, 1990). 

A contaminação por Bário em seres humanos é grave e ocorre, principalmente, 

pelas vias aéreas, seguida pela ingestão de água e de alimentos. A exposição do ser 

humano em quantidades traço causam efeitos patogênicos importantes sobre a 

saúde, pois o metal se aloja nos ossos e causa efeitos deletérios sobre a aorta, 

cérebro, coração, pâncreas e pulmões (Environmental Health Criteria, 1990). 

Os animais e os vegetais também apresentam alterações diante da exposição 

ao bário, que causa paralisia muscular e respiratória nos animais e mutagenia nas 

plantas. Os animais excretam o Bário pelas fezes, contribuindo para a contaminação 

ambiental (Environmental Health Criteria, 1990). 

O principal emprego do Bário é na metalurgia, como desoxidante em aços-liga, 

componentes de ignição de veículos e estabilizante térmico em plásticos e nos 

catodos das lâmpadas fluorescentes e eletrônicas (Dibello et al, 2003). 

Melo et al (2012), analisaram os efeitos da toxicidade do Bário no solo da cidade 

de São Paulo, considerando a baixa incidência de estudos desse metal no ambiente. 

Avaliaram a contaminação do solo, de forma indireta, utilizando como indicadores a 

ervilha e a mostarda japonesa cultivadas em solos arenoso e argiloso, chegando à 

conclusão de que a adição de doses do metal no solo chegava a incrementar em até 

oito vezes a concentração do elemento nos indicadores, mencionando a necessidade 

de alterar a legislação que rege a quantidade de exposição do ser humano ao metal 

Bário, haja vista que a legislação o considera como de pouca toxicidade (Melo, 2011; 

2012; Brasil, 2005). 
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1.1.3.3 Cálcio (Ca) 

 

A presença do Cálcio no organismo humano é necessária para o 

funcionamento normal de diversas funções fisiológicas, como as musculares, sistema 

cardíaco e nervoso, contudo, quando se apresenta em elevados índices no 

organismo, pode levar a incidência de cálculos renais, dores abdominais, delírio e 

alterações do metabolismo denominadas alcalose e hipercalcemia, que acarreta 

constipação, problemas renais e hipotensão. A dose relatada para ocorrência de 

intoxicação aguda por cálcio é de 4 g de Cálcio ou o consumo crônico de 1 g de Cálcio 

ao dia (Gayer, 1995; Toxnet, 2013) 

Não existem normas regulatórias dos índices de exposição humana e de 

concentração na natureza para cálcio (DiBello, 2003; Toxnet, 2013), o qual tem origem 

antropogênica advindo da indústria da metalurgia, da desidratação e descarburação, 

e da preparação de metais para cromação e zincagem (Toxnet, 2013).  

A exposição do ser humano ao cálcio presente no ar atmosférico é capaz de 

causar-lhe irritação na pele, nos olhos e no sistema respiratório (Toxnet, 2013). 

 

1.1.3.4 Crômio (Cr) 

 

Isolado pela primeira vez pelo químico francês Louis-Nicolas Vaquelin, em 

1798, denominado pela sua cor característica (chroma), o Crômio ocupa a 21ª posição 

dentre os elementos mais abundantes na orbe terrestre (Azevedo, 2003; Vincent, 

2004). Presente em todos os recursos ambientais, encontra no solo o seu maior local 

de concentração (Losi, 1994). A maior parte da contaminação ambiental por crômio 

advém das atividades antropogênicas, que colocam em suspensão o elemento que 

se deposita no solo, atingindo os corpos d’água e, consequentemente, os peixes e 

plantas aquíferas, findando por contaminar o ser humano através da alimentação e da 

respiração (Khasim, 1989). 

Devido à sua propriedade anticorrosiva é amplamente utilizado na siderurgia, 

mediante a adição do elemento aos aços, juntamente com o níquel, tornando-os 

inoxidáveis. A proteção anticorrosiva de metais ferrosos, através da galvanoplastia, 

também faz com que ele seja dispensado no meio ambiente, tanto em suspensão no 

ar atmosférico, quanto através da deposição direta nos aquíferos, pelos efluentes, 
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principalmente das empresas de cromagem clandestinas (Chiaverini, 1988; Remy et 

al, 1993; Bauer, 1997). 

Apesar do crômio ser um elemento essencial à saúde humana, por manter os 

carboidratos e os lipídios no metabolismo humano, a elevada exposição do ser 

humano ao metal é capaz de causar-lhe câncer, principalmente pulmonar, pois é 

através deste órgão a principal via de entrada do metal no organismo humano (de 

Azevedo, 2003). 

 

1.1.3.5 Ferro (Fe) 

 

O emprego do Ferro remonta à Pré-História, sendo utilizado em larga escala, 

principalmente para fins bélicos, em substituição ao Bronze, desde 1.500 a.C., 

contudo, há artefatos de ferro que remontam ao ano de 3.000 a.C. (de Azevedo, 2003). 

O Ferro é um metal abundante na Terra, facilmente oxidável e reduzido a pó, 

na forma férrica – combinado com o Oxigênio, Enxofre e Silício, juntamente com o 

Alumínio, é o elemento metálico mais importante no ambiente, correspondendo a 80% 

do núcleo do Planeta e 30% da massa total terrestre, estando presente, em traços de 

Ferro, em quase todas as rochas e tipos de solos (de Azevedo, 2003). 

A principal utilização do ferro é na metalurgia, para a fabricação de ligas 

metálicas como o aço, que é uma liga Fe-C, cuja composição de carbono atinge a 

2,0% em massa na liga; e de ferro fundido, liga em que o ferro se combina ao carbono 

em concentrações superiores a 2,0% e ao silício. O emprego do ferro também se faz 

presente na fabricação de imãs, tintas, pigmentos e abrasivos (Chiaverini, 1988; Remy 

et al, 1993; Bauer, 1997). 

A fonte de contaminação ambiental natural pelo ferro ocorre pelo desgaste 

natural das rochas que o contêm na forma de minério, propagando-se através do vento 

e depositando-se no solo, até atingir os corpos d’água, entrando no ciclo hidrológico. 

Atividades industriais de mineração, fundição, metalurgia, soldagem e 

polimento de metais ferrosos constituem as principais fontes antropogênicas de 

contaminação do ar atmosférico pelo ferro, contudo, fontes móveis, como os veículos 

e os sistemas de pulverização de fertilizantes, também produzem emissões férricas 

no ambiente, pois o elemento ferro, na forma de ferroceno, tem aplicação como aditivo 

antidetonante na gasolina, elevando a concentração do metal nos efluentes urbanos 

e no meio rural (de Azevedo, 2003). 
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Como o ferro é um elemento essencial para o desenvolvimento dos seres vivos, 

ele é bem absorvido pelos vegetais, sendo bioacumulativo e biomagnificado por 

diversas espécies de plantas e algas, que chegam a apresentar maiores 

concentrações do elemento em suas folhas do que no meio em que se encontram (de 

Azevedo, 2003). Esse fato agrava o risco de intoxicação para os seres humanos e 

animais que se alimentam dos vegetais cuja concentração de ferro, por exposição a 

ambientes contaminados, esteja elevada, causando uma ingestão do elemento 

superior às necessidades corpóreas individuais, indicada como 0,8 mg de ferro para 

cada quilo de massa corpórea do indivíduo (WHO, 2009). 

Devido à baixa excreção do ferro pelos seres humanos, a maior parte dele 

permanece no intestino delgado, nas células mucosas e na corrente sanguínea, 

podendo ocasionar intoxicações agudas, cujos sintomas são vômitos sanguinolentos, 

ulceração do trato gastrintestinal e cirrose hepática. 

A intoxicação por ferro no ar atmosférico pode ocorrer em longo prazo, 

causando doenças crônicas, principalmente relacionadas a exposições ocupacionais, 

atingindo principalmente os pulmões, causando uma doença denominada siderose, 

que causa uma pigmentação característica nos pulmões, bem como o câncer de 

pulmões, em mineiros, principalmente (Saliba, 2004). 

As normas brasileiras especificam padrões para a quantidade de ferro na água. 

A Resolução CONAMA nº 357 (Brasil, 2005), estatui o limite de 0,3 mg/L de ferro, para 

água destinada ao consumo humano, abastecimento doméstico e irrigação de 

hortaliças, denominadas Águas Doces – Classes 1 e 2. Ainda para as Águas Doces, 

contudo, de Classe 3, o limite máximo para ferro dissolvido é de 5,0 mg/L, que são as 

águas destinadas à irrigação de culturas arbóreas, cerealistas e forrageiras, à pesca 

e ao consumo animal. 

 

1.1.3.6 Magnésio (Mg) 

 

O magnésio é um metal inflamável, obtido através da eletrólise do cloreto de 

magnésio advindo da água do mar, dos lagos e também da redução do óxido de 

magnésio, na reciclagem de metais que o contém (Lewis, 1997). 

O principal emprego do magnésio é para fins domésticos, sendo que cerca de 

60% se dá em embalagens e sistemas de transporte, onde o metal é encontrado em 

ligas Al-Mg (US, 2002). 
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Os efeitos sobre a saúde humana são: conjuntivite, catarro nasal e, em casos 

de intoxicação aguda, a diminuição da pressão arterial, sonolência e depressão, 

podendo gerar retardo mental, osteoporose e doenças periodontais (WHO, 2009). 

Estudos efetuados em ratos demonstraram ainda que a exposição de roedoras 

prenhes acarretava redução do crescimento sobre a ninhada (Kubena, 1989). 

Contudo, a contaminação por magnésio em seres humanos não costuma ser pelo ar 

atmosférico, sendo sua presença no ar ou na água das chuvas normalmente 

considerada como um indicador indireto de poluição veicular (Golwer, 2006), 

inexistindo previsão nas normas brasileiras de limites máximos de concentração do 

metal em aquíferos (Brasil, 2005). 

 

1.1.3.7 Manganês (Mn) 

 

O Manganês é um metal abundante na crosta terrestre, inodoro e insípido, 

amplamente utilizado desde a antiguidade na fabricação de vidros e atualmente 

empregado em metalurgia, na adição em aços, que lhes aufere a característica de 

ductilidade, estando presente nos aços inoxidáveis (Chiaverini, 1988) e em baterias. 

O emprego do manganês se estende à aplicações rurais, pois é utilizado como 

princípio ativo em fungicidas para frutas e vegetais (de Azevedo, 2003). 

Este metal-traço encontra-se disperso no ar atmosférico e seus compostos 

dissolvidos nas águas dos rios, lagos e dos oceanos. Oriundo da degradação de 

rochas e da atividade antropogênica, é perene no ambiente (de Azevedo, 2003). 

O Manganês é encontrado em todas as amostras de material particulado 

analisadas, tanto em ambientes urbanos quanto rurais, dada a sua presença em 

diversas formas na atmosfera e facilidade de transporte por correntes de ar úmidas e 

secas (de Azevedo, 2003). 

Apesar do Manganês ser considerado um elemento essencial para a 

compleição humana, estando presente em alimentos e bebidas, sendo a principal 

forma de exposição do ser humano ao metal, desde a ingestão de chás e nozes, até 

o consumo de carnes e peixes, a exposição dos seres humanos diária ao elemento, 

deve ser limitada a 20 mg/m3 (de Azevedo, 2003), haja vista que altas concentrações 

de Manganês no organismo afetam, principalmente, o sistema nervoso central, 

ocasionando alterações na captura da dopamina na sinapse e alterações da 

distribuições de outros elementos no cérebro, bem como tosse e bronquite devido a 
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inflamação dos pulmões, como efeito crônico, quando a exposição ao Manganês é 

contínua (de Azevedo, 2003; WHO, 2009). 

 

1.1.3.8 Níquel (Ni) 

 

O níquel foi isolado em 1751, porém os primeiros estudos sobre seus efeitos 

tóxicos datam de 1926, quando Gmelin observou que doses elevadas do elemento, 

administradas a cães e ratos, lhes causava gastrointerite severa e convulsão fatal (de 

Azevedo, 2003). 

A principal utilização do níquel é na fabricação de aços inoxidáveis, pois evita 

a retirada do elemento ferro, pela combinação com o oxigênio, nas ligas Fe-C 

(Chiaverini, 1983). A galvanoplastia por crômio nos aços ao carbono também encontra 

forte emprego do níquel, pois ele é um elemento que propicia a aderência do crômio, 

durante o processo de deposição do metal, no banho químico. A fabricação de 

baterias alcalinas, de moedas, de componentes eletrônicos, de peças cerâmicas e de 

pigmentos inorgânicos em esmaltes, também constituem fontes de emprego do 

níquel. 

A principal fonte de contaminação do ambiente pelo níquel é através da poeira 

do solo, seguida por emissões vulcânicas e queimadas de florestas (WHO, 2009). 

A via de introdução do níquel nos seres humanos é pela inalação e ingestão, 

sendo retido pelos pulmões em 75% da dose inalada, daí a elevada preocupação com 

esse tipo de metal que, apesar de não ser bioacumulativo, é carcinogênico, 

principalmente nas mucosas respiratórias, podendo também causar dermatite 

eczematosa ou atópica, alergia, rinite e sinusite (de Azevedo, 2003). 

 

1.1.3.9 Arsênio (Ar) 

 

Elemento que teve sua história relacionada a envenenamentos durante o curso 

da evolução humana, devido à sua facilidade de obtenção e, principalmente, por ser 

inodoro e sem gosto, cumulativamente ao seu alto poder tóxico (de Azevedo, 2003). 

A principal utilização do arsênio é para a conservação da madeira, pois evita o 

ataque por insetos. O arsênio metálico é usado na produção de ligas não ferrosas, 

geralmente associado ao chumbo, destinado à fabricação de semicondutores (de 

Azevedo, 2003). 
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Na natureza o arsênio encontra-se nas águas naturais, sendo geralmente 

encontrado na água das chuvas e marinhas. As fontes antropogênicas de emissão de 

arsênio são as ligadas à fabricação de vidros, ligas não-ferrosas e produtos 

eletrônicos (Chiaverini, 1983). 

A principal fonte de contaminação do ser humano por arsênio é pela via 

digestiva, sendo um metal biocumulativo e carcinogênico, com foco principal de 

ataque nos pulmões (de Azevedo, 2003). 

 

1.1.3.10 Cadmio (Cd)  

 

O cádmio é um metal abundante na crosta terrestre, advindo de rochas 

sedimentares e de fostatos marinhos (de Azevedo, 2003). As principais fontes de 

emissão do cádmio oriundas de fins industriais são: recobrimento do aço e do ferro; 

como estabilizador para cloreto de polivinila; em pigmentos para plástico e vidro; ligas 

metálicas; e em baterias de níquel-cádmio (de Azevedo, 2003). 

A exposição do ser humano ao cádmio causa dores reumáticas e mialgias, com 

deformidades ósseas e distúrbios renais (de Azevedo, 2003). 

 

1.1.3.11 Estrôncio (Sn) 

 

A forma mais comum de se encontrar o estrôncio na natureza é na forma de 

óxidos. A circulação dos óxidos de estrôncio no ar atmosférico propicia a formação de 

hidróxidos de estrôncio, pela conversão dos óxidos em hidróxidos, pela combinação 

com o vapor d’água, presente na atmosfera, alterando-se, em seguida, para 

carbonatos de estrôncio após a exposição dos hidróxidos ao dióxido de carbono, 

também presente na atmosfera (Figueira, 1994). 

O estrôncio é geralmente encontrado na forma de seus isótopos estáveis, 

principalmente em zonas costeiras, em precipitações que ali ocorrem, pela 

evaporação da água do mar que contém o metal, devido à nucleação por aerossóis 

marinhos, onde é esperado um nível de concentração do metal-traço, na precipitação 

costeira, próximo ao que ocorre na água do mar (Frischkorn. 2002; Zoby, 2005). 

Contudo, o estrôncio também tem sido encontrado em corpos de água doce e 

subterrânea (Frischkorn, 2002; Zoby, 2005). As atividades de mineração também 
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constituem fontes de emissão de estrôncio no ar atmosférico, que é carcinogênico ao 

ser humano (Muniz, 2006). 

 

1.1.3.12 Zinco 

 

O conhecimento do Zinco remonta à antiguidade, quando era utilizado na forma 

de óxido de zinco para o tratamento de feridas e queimaduras (de Azevedo, 2003). 

Naturalmente, o zinco é encontrado no solo e na água, propagando-se para o 

ar atmosférico através do ciclo hidrológico. Porém é nos processos antropogênicos 

que se encontram a maior fonte de contaminação ambiental pelo zinco, que é 

amplamente utilizado em processos de mineração, fabricação do aço e queima de 

carvão e do lixo em processos industriais. Empregam-se os compostos de zinco, 

ainda, na fabricação de tintas e vernizes destinados à proteção contra a corrosão de 

aços e ferros fundidos e na fabricação de baterias (Chiaverini, 1988; de Azevedo, 

2003). 

O zinco entra em contato com o organismo dos mamíferos pela água e pela 

ingestão de alimentos, já que é um elemento químico empregado no crescimento de 

vegetais e preparação do solo. A respiração também é importante meio de ingresso 

do zinco nos seres humanos, em ambientes urbanos e ocupacionais, podendo causar 

o óbito em exposição aguda ao elemento e efeitos hematológicos deletérios à saúde, 

em exposições constantes aos óxidos de zinco na atmosfera, causando, ainda, 

doenças pulmonares, alterações no sistema nervoso, doenças na pele e nos olhos 

(WHO, 2009). 

 

2 EXPOSIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O matemático, filósofo e político inglês, Thomas Hobbes, em 1651, já definia o 

homem egoísta por natureza, cuja vida estaria contida em uma corrida para superar o 

próximo, em uma espécie de emulação, tanto que necessitaria de um poder maior, 

capaz de regular seu espírito belicoso, que tacitamente faria um contrato social com 

o Estado, de sorte a constituir um poder maior e regular a vida em sociedade e o 

mercado, à época já considerado desenfreado – laisser fare -, de sorte a que o ser 

humano fosse controlado por seus próprios pares (Hobbes, 1651), ressaltando as 

necessidades infindáveis do ser humano. O desenvolvimento econômico como meta 
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mundial, preconizado na necessidade crescente de suprir as necessidades 

antropocêntricas, fulcrando-se na colocação à disposição do homem de bens de 

consumo, em um ciclo que lhe coloca em necessidade de angariar riquezas para 

adquirir cada vez mais, relega o meio ambiente à uma posição de passivo natural. 

Com isso a situação de emissão de poluentes agravar-se-á a cada dia e, como 

o meio ambiente-ar é o mais sensível dos recursos naturais, em curto intervalo 

temporal a qualidade do ar de locais antes considerada como ótima para a vida, se 

tornará patogênica para a manutenção da vida com qualidade, principalmente, 

considerando-se que países emergentes somente vem a preocupar-se com a 

qualidade de seu ambiente, quando já atingiram um nível de desenvolvimento 

econômico tal, que é capaz de volver os olhos para o combate à poluição, carecendo 

de políticas de monitoramento ambiental. 

Efetuando-se uma análise comparada da legislação ambiental mundial, 

depreende-se que, assim como o Brasil, os países efetuam o monitoramento dos 

níveis de emissão dos poluentes atmosféricos fulcrando-se principalmente nas 

emissões dos compostos à base de óxidos de carbono (COx), de enxofre (SOx) e de 

nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos e material particulado, deixando passar, dentro do 

que denominam material particulado, importantes e patogênicos elementos-traço, 

cujos efeitos negativos são patentes sobre a saúde humana e dos demais seres vivos, 

haja vista que mesmo quantidades-traço de alguns metais que atualmente são 

encontrados no ar atmosférico, que passam dentro dos limites permitidos pelos 

padrões de controle do ar ambiental, como material particulado, são elementos 

causadores de patologias importantes como câncer e debilitação do sistema nervoso 

e outras menos fatais, mas não por isso menos importantes, tais como as doenças 

crônicas como alergias, bronquite, asma, eczemas e atopia dermatológica, somente 

citando algumas delas. 

Como a coleta de poluentes para monitoramento do ar ambiental é efetuado 

atualmente através de um processo de alto custo para aquisição e manutenção de 

equipamento importado, denominado Hi-Vol, o qual é de difícil operação e 

manutenção, ficando por diversos meses inoperantes, como é o caso atual da cidade 

de Goiânia, observando-se a eficácia do monitoramento da qualidade do ar através 

do monitoramento passivo, propôs-se uma alteração normativa e de amostragem, 

capaz de incluir um sistema temporal de atualização nas normas que impõem limites 

às emissões atmosféricas, por fontes fixas e móveis, de sorte a acompanhar o 
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crescimento dessas fontes principalmente em grandes centros urbanos, impulsionado 

pelo crescimento econômico pelo qual passa o Brasil, atualmente, com base em uma 

proposta de monitoramento da poluição orgânica por sistemas simples e baratos, nas 

duas épocas marcantes em nosso clima - seca e época de águas - através do 

monitoramento passivo de poluentes atmosféricos orgânicos, via simples aposição de 

papéis filtros em bastidores, distribuídos pela capital goiana, e de análise de 

elementos-traço pela coleta e análise da água da chuva. 

 

2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da tese foi o de aprimorar o sistema político-normativo 

ambiental, sugerindo uma nova normatização para o monitoramento ambiental do ar 

atmosférico, com introdução de limite temporal para acompanhar o incremento das 

emissões pelo aumento das fontes fixas e móveis, principalmente em centros de 

aglomerados urbanos, mediante uma proposta de utilização de sensoriamento 

passivo da poluição do ar, através de sistemas simples e baratos, portanto, acessíveis 

a todos os municípios brasileiros. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos propostos para a tese foram: 

 

 efetuar um levantamento bibliográfico dos sistemas normativos existentes em 

diversos países do mundo, para compará-lo com o brasileiro e observar qual é 

a tônica do monitoramento que está a ser efetuado no mundo; 

 executar o monitoramento do ar atmosférico, através de sistemas simples e 

baratos, para detecção de compostos orgânicos e de elementos-traço, em 

épocas climáticas distintas (de chuva e de seca); 

 cotejar os resultados obtidos através do monitoramento passivo, com o trabalho 

de outros autores, para verificação de eficácia dos sistemas propostos; e 

 apresentar uma proposta normativa de monitoramento ambiental, com 

introdução de limite temporal e obrigatoriedade de monitoramento do ar 

atmosférico, com limitações mais objetivas. 
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 ESTRUTURA DA TESE 

 

A tese foi estruturada em capítulos contendo uma introdução geral como 

primeiro capítulo, que trata da poluição atmosférica em geral, correlacionando 

aspectos químicos e toxicológicos à legislação, onde há abordagem indireta dos 

temas que serviram para a redação dos três artigos desenvolvidos na tese, onde cada 

um constitui um artigo em separado, que serão submetidos à publicação, já em 

formatação próxima a solicitada pelas revistas científicas. Os dois últimos capítulos 

trazem, respectivamente, a proposta normativa e as conclusões gerais da tese.  

Os três capítulos redigidos como artigos são assim denominados: 

1) Política, sistemas normativos e instrumentos de controle da poluição do ar. 

Aspectos legais. 

2) Análise de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) no ar atmosférico 

usando sistema passivo de amostragem para monitoramento ambiental. 

3) Monitoramento da poluição atmosférica através da análise de metais em água 

das chuvas de Goiânia (GO-Brasil). 
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Resumo 

 

A tendência legislativa mundial é uma consolidação das normas ambientais, de sorte 

a facilitar a sua aplicabilidade e infligir sanções àqueles que emitam substâncias e 

energias em desacordo com os padrões aceitáveis, sem comprometimento à saúde 

humana e à biota. As normas ambientais existentes de controle e de monitoramento 

do ar atmosférico somente controlam as emissões de SOx, NOx, O3 e Pb. Nesse 

estudo efetuou-se uma análise das normas ambientais relacionadas ao controle das 

emissões atmosféricas, de diversos países e do Brasil, de maneira a apresentar uma 

proposta de norma consolidada capaz de garantir o efetivo cumprimento ao controle 

das emissões atmosféricas. 

 

Palavras-chave: legislação ambiental, poluição atmosférica, emissões atmosféricas. 
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Abstract 

 

The legislative trend is a consolidation of global environmental standards, so as to 

facilitate its application and to impose sanctions on those that emit substances and 

energies at odds with acceptable standards without compromising human health and 

biota. The existent environmental standards for control and monitoring of atmospheric 

air only control the emissions of SOx, NOx, O3 and Pb In this study we performed an 

analysis of environmental regulations related to the control of air emissions from 

different countries and Brazil, so to submit a proposed standard consolidated able to 

ensure effective compliance with the emissions control. 

 

Keywords: environmental legislation, pollution, atmospheric emissions. 
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1 Introdução 

 

O ar, a água, o solo, a flora e a fauna são componentes cuja concentração varia 

conforme a região e que constituem os recursos naturais, com abrangência planetária. 

Diante da impossibilidade de se quantificar a parcela que cabe a cada indivíduo, 

os recursos naturais são considerados juridicamente, como bens difusos, isto é, não 

pertencem a ninguém - a non domini – contudo, todos são titulares de direito sobre o 

ambiente, inclusive, em alguns Estados, com o poder-dever de tutelá-lo. 

A sinergia existente entre os recursos naturais e a forte ação antrópica, que 

varia em conformidade com as diferentes legislações e culturas, aliado às influências 

regionais, cujas variações das concentrações de elementos existentes, são capazes 

de afetar favorável ou desfavoravelmente a biota, fazem com que a garantia da 

qualidade e a tutela jurídica dos recursos naturais seja a tarefa considerada como a 

mais difícil de ser executada pelos Estados. 

A crescente preocupação com as questões de preservação ambiental, após 

séculos de crescimento desenfreado e desordenado, jejuno de foco no planeta e em 

seus recursos naturais, que outrora eram considerados infindáveis, fez com que a 

coletividade inserisse diversas normas ambientais em seus sistemas normativos 

internos, muitas vezes balizados em tratados discutidos internacionalmente, que 

visam a preservação ambiental difusa, em âmbito mundial, uma vez que a poluição 

não encontra limites ou barreiras de fronteiras políticas, pois uma emissão 

atmosférica, por exemplo, irá atingir populações que muito distam do local em que foi 

emitido o poluente. 

Apesar de haver inúmeras legislações que tutelam o meio ambiente natural, 

bem como o meio ambiente artificial, a discrepância existente entre os diversos 

sistemas legislativos internos de cada país, em particular e, sobretudo, pela inércia do 

poder público em agir no sentido de coibir imediatamente a fonte de emissão de 

poluentes, quer seja pela permissividade no descumprimento das leis existentes, 

pelas indústrias e outras fontes de poluição; quer seja pela burocracia do sistema 

judicial de cada Estado, que se arrasta na análise de mérito terminativo e na execução 

de suas decisões, faz com que o meio ambiente ainda seja vilipendiado pelo 

crescimento desenfreado dos sistemas político-econômicos existentes, 

principalmente em países que ainda não atingiram o patamar de desenvolvimento 

econômico, capaz de lhes propiciar investimentos na contenção da poluição 
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(Goldemberg, 1998; Sparemberger, 2006; Báez, 2007; Fontenele, 2009; Morihama, 

2012). 

O que falta para a consecução da tutela ambiental é a conscientização de que 

por ser o ambiente, um bem de caráter difuso, todos têm o dever de preservá-lo, 

inclusive no cumprimento dos preceitos normativos editados e vigentes em cada país. 

O Brasil possui um sistema normativo ambiental avançado, contudo, no que 

tange à poluição atmosférica, há de haver uma adequação das normas que tutelam 

as emissões das fontes fixas, cujo destinatário é o sistema de produtivo em geral, 

independentemente de serem setores primários, secundários ou terciários da 

economia, haja vista que, quando se trata de poluição do ar atmosférico, as indústrias 

as empresas rurais e o setor de serviços e comércio, constituem importantes fontes 

de emissão antropogênicas, deletérias ao ambiente e à saúde, bem como maior rigor 

quanto às emissões oriundas das fontes móveis, pois com o aumento crescente da 

frota brasileira, dado o desenvolvimento econômico e facilitação de recursos para 

financiamentos, a inércia nas normas de emissão, sem uma variável temporal nas 

normas de controle de emissão nos motores de combustão interna,  fará com que o 

ar atmosférico se torne patogênico em um curto intervalo de tempo, extrapolando o 

que já ocorre, desde os anos de 1970, em São Paulo (Martins, 2002). 

 

2 Legislação ambiental: histórico e direito comparado. 

 

O caráter difuso do ambiente não é somente um entrave à sua manutenção, 

fiscalização e defesa: é uma necessidade jurídica; única forma de garantir a todos, o 

direito à sadia qualidade de vida em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

inclusive, de maneira programática, alvejando não somente os seres que o usufruem 

no presente, mas (e principalmente) as futuras gerações, conforme definiu o legislador 

constituinte originário de 1.988, no art. 225, de nossa Carta Política (BRASIL, 1988). 

A tutela ambiental não é matéria nova nas legislações dos diversos países, 

tendo sua gênese nas Ordenações Filipinas, no Livro Quinto, Título LXXV, que 

atribuíam pena gravíssima ao agente que cortasse árvore ou fruto, sujeitando-o ao 

açoite e ao degredo para a África, por quatro anos, se o dano fosse mínimo, caso 

contrário, o degredo seria para sempre (Moraes, 1999). Apesar de não conter uma 

tipificação precisa em termos do que seria dano mínimo, sujeitando o agente à 

vontade do operador da lei, na época imbricado ao legislador, julgador e algoz, 
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geralmente fulcrado na pessoa do monarca, continha um gérmen de proteção 

ambiental, escondido no interesse particular do administrador público que visava 

tutelar as riquezas naturais das colônias, que eram enviadas para o império. 

O continente europeu não trouxe maiores contribuições de desenvolvimento 

em matéria de legislação protetiva ambiental, uma vez que somente após ter destruído 

praticamente todo o seu patrimônio ambiental natural, pela agricultura intensa secular 

e ter sido assolado por duas grandes guerras, no período contemporâneo, começou 

a preocupar-se muito recentemente, com o que estava fazendo com a natureza 

(Eurlex, 2001; United Nations Economic Comission for Europe, 2010) 

 A Iugoslávia, em 1974, preconizou que o homem tem direito a um ambiente de 

vida sadio, deixando para a comunidade a competência para assegurar as condições 

necessárias para a tutela ambiental. Inseriu o conceito de meio ambiente artificial 

cultural, legislando em favor da defesa não somente da natureza, mas também das 

raridades, dos lugares pitorescos e dos monumentos culturais, atribuindo competência 

ao Ministério Público para tomar as providências legais para o amparo ambiental em 

seu país (Silva, 1998). 

A Grécia que somente possui em seu rol ambiental o mar, seus aquíferos e, 

obviamente as ruínas gregas, preconizou, em 1975, que o Estado estava obrigado a 

proteger o meio ambiente natural e cultural, asseverando a adoção de medidas 

especiais, preventivas ou repressivas, para a conservação do seu aquífero (Machado, 

2005). No que concerne ao controle das emissões atmosféricas, a região da 

Macedônia, que constitui quase a metade do território grego, criou, através da Law on 

Ambient Air Quality, em 2004, a obrigatoriedade do monitoramento de fontes fixas e 

móveis na Região. Atribuiu sanções para o seu descumprimento, todavia, não incluiu 

na referida lei os limites quantitativos e qualitativos das emissões que estariam 

sujeitas às sanções constantes da legislação ambiental (Republic of Macedonia, 

2004). 

 Em 1976, Portugal, garantiu, de forma programática, o direito a todos a um 

ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, auferindo o dever a 

todos os cidadãos o cumprimento da tutela ambiental, mediante a garantia 

constitucional de petição do cidadão comum à cessação das causas da violação 

ambiental, trazendo à luz o conceito de reparação do passivo do meio ambiente, 

mediante a previsão de uma indenização cível de cunho reparatório, além da sanção 

penal. Determinou que o Estado Português deveria promover uma melhoria 
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progressiva e acelerada da qualidade de vida a todos os portugueses, de maneira a 

compensar o estado em que se encontrava o meio ambiente (Silva, 2002). 

 Com relação à poluição atmosférica, Portugal normatizou as emissões para a 

atmosfera, ainda em 1951, através do Decreto nº 43.726, de 08/06/1961, que 

regulamentou a emissão de chumbo para a atmosfera, proveniente das indústrias de 

transformadores e de acumuladores elétricos (Nunes, 2005). 

 Somente em 1981, Portugal voltou a legislar sobre o controle de emissões 

atmosféricas, balizando praticamente as emissões de ozônio, dióxido de enxofre 

(SO2) e monóxido de carbono (CO), objetivando em primazia o controle das emissões 

veiculares. A partir de 1997 editou uma série de decretos e portarias, adaptando-se 

às normas comuns da Zona do Euro (Nunes, 2005), porém sempre mantendo o 

controle sobre os mesmos tipos de resíduos veiculares. 

 A Polônia, país vilipendiado pelas duas Grandes Guerras, protegeu somente 

os recursos naturais e atribuiu aos cidadãos o direito à fruição de um meio ambiente 

natural e o dever de defendê-lo (Republic of Poland, 1997). 

 Todos têm o direito a desfrutar de um meio ambiente adequado ao 

desenvolvimento da pessoa na Espanha, desde 1978, de forma que o Estado 

Espanhol estatuiu sanções penais, civis e administrativas em face a quem violar os 

preceitos ambientais espanhóis, sendo que o cidadão comum está obrigado a 

conservar o meio ambiente natural e artificial, compreendido por àquelas terras, bem 

como o meio ambiente cultural, artístico e monumental. O legislador constitucional 

espanhol, dispôs, ainda, que o crescimento d e sua economia ficaria atrelada à 

utilização racional dos recursos naturais (Silva, 2002). 

 A Itália, apesar de ser o berço da humanidade contemporânea (Roma), foi pífia 

em sua norma constitucional, predizendo somente que o Estado deveria tutelar o 

ambiente, o ecossistema e os bens culturais (Repubblica Italiana, 1947). 

 

Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 

rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva 

nelle seguenti materie: (…) s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni 

culturali.  
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No continente africano, sujeito a todo o tipo de discriminação, pobreza e de 

guerras tribais, pode-se mencionar a Argélia, que em 1976, tutelou somente a fauna, 

a flora e o patrimônio cultural e histórico, sobre o regime geral das florestas e das 

águas, obviamente por serem os únicos bens ambientais que possuem e que são 

passíveis de exploração legal, via turismo de safáris (Silva, 2002). A África do Sul, 

país considerado desenvolvido, aos 4 de fevereiro de 1997, dentro do rol de Direitos 

Constitucionais, predisse o direito de toda pessoa à um ambiente não prejudicial à 

saúde ou ao seu bem-estar, para a presente e futuras gerações, através de 

desenvolvimento de legislações capazes de garantir o desenvolvimento econômico 

de forma sustentável (Republic of South Africa, 1997). 

 

24. Environment. Everyone has the right to an environment that is not 

harmful to their health or well-being; and to have the environment protected, 

for the benefit of present and future generations, through reasonable 

legislative and other measures that prevent pollution and ecological 

degradation; promote conservation; and secure ecologically sustainable 

development and use of natural resources while promoting justifiable 

economic and social development.  

Mesmo a África do Sul sendo um país rico, constituindo uma verdadeira 

anomalia dentro da pobreza africana, cujos índices de pobreza encontram-se abaixo 

das linhas delimitadas para os países subdesenvolvidos, ela juntamente com os 

outros países africanos da Bacia do Zambezi: Angola, Botwana, Malawi, Mozambique, 

Tanzânia, Zambia, Zimbabwe e Africa do Sul, desde 1995, controlam a poluição 

atmosférica somente pela emissão de dióxido de carbono (Boko et al, 2007; World 

Health Organization, 2009; Republic of South Africa, 2011) . 

Volvendo os olhos para um país totalitário como a China, em plena explosão 

capitalista, em 1978, definiu que as jazidas minerais, as águas, as florestas e as terras 

incultas seriam de domínio do povo, como não poderia ser de forma diferente, face ao 

regime comunista que rege a política daquele imenso e populoso país. Na China, 

somente o Estado pode proteger o meio ambiente e os recursos naturais, mediante 

medidas profiláticas contra a poluição, cabendo ao povo o silenciar acerca das 

mazelas ambientais e consequentes patologias que padece, como nos inúmeros 

casos de contaminação por resíduos eletro-eletrônicos (e-waste), onde há cidades 
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inteiras cujas placentas das gestantes encontram-se contaminadas por elementos-

traço oriundos de e-waste (Yongyong et all, 2010).  

Com a atual polarização do mercado para a China, o foco ambiental das 

discussões acerca das emissões de poluentes tem se centrado naquele país em 

grande crescimento econômico e populacional, dada à forte industrialização que 

emerge a economia chinesa. Para manter a competitividade de seus produtos, 

preocupado com as pressões dos organismos governamentais e não governamentais 

estrangeiros, o governo chinês fomentou a melhoria de seu sistema normativo 

ambiental e impulsionou a propositura de ações em face a empresas poluidoras. 

Contudo, a burocracia, forte conflito de interesses e a corrupção existentes na 

administração municipal chinesa, vem impedindo a plena aplicabilidade da tutela 

ambiental na China (Ferreira, 2012). 

Ao que diz respeito à poluição atmosférica, a China tem assinado tratados 

internacionais, implementado políticas e editado um sistema normativo para prevenir 

e controlar a poluição atmosférica, mantendo os níveis de emissão de SO2; NO2; e de 

CO2 constantes, apesar de sua frota veicular sofrer aumento de 10% ao ano, somente 

em Beijing, Xangai e nas cidades do Delta do Rio Pérola (Ferreira, 2012). 

O Timor Leste, assolado por guerras, 450 anos de colonização portuguesa, 3 

anos de ocupação por australianos, holandeses e japoneses, bem como 24 anos de 

dominação pela Indonésia que lhe custou grande parcela dos recursos naturais 

(Sousa, 2010),  foi muito incipiente no trato com seu meio ambiente devastado, tendo 

inserido em seu texto constitucional somente a norma programática com o imperativo 

no infinitivo de “Proteger o meio ambiente e preservar os recursos naturais”, sem 

especificar a competência para a tutela ambiental, isto é, quando a ninguém é 

atribuído o dever de tutelar o ambiente, ninguém o fará! (República Democrática de 

Timor-Leste, 2002). 

A República Socialista do Vietnã, após a liberação americana, promulgou sua 

constituição no ano de 1992, com alteração dada pela Emenda Constitucional de 

25.12.2001, a qual preconizou que os organismos estatais, assim como as forças 

armadas e os agentes econômicos e sociais, deveriam obedecer as normas acerca 

do uso racional das riquezas naturais e sobre a proteção do meio ambiente, proibindo 

todos a prática de atos suscetíveis a causarem esgotamento ou danos ao ambiente 

(Socialist Republic of Vietnam, 1992). 
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Article 29 – All State offices, armed forces units, economic establishments, 

social organizations and every citizen have to observe State regulations on 

the appropriate utilization resources and on environmental protection. 

All acts resulting in depletion and destruction of the environment are strictly 

prohibited. 

 

Ainda no Oriente, a Turquia, desde 2 de novembro de 1986, estabeleceu o 

controle da poluição do ar, através da sua primeira legislação que normatizou os 

limites de emissões das indústrias e motores de combustão interna, limitando o 

licenciamento das primeiras às condicionantes da lei. Após o início deste século, 

instalou estações de monitoramento da qualidade do ar, elevando-as de 16, em 2003, 

quando da instalação das primeiras estações de monitoramento, para 155, no ano de 

2011, com meta de elevação para 209 estações até o ano de 2014. Firmou diversos 

protocolos internacionais de controle de emissões atmosféricas, inclusive o Protocolo 

de Kyoto, em 2009, atualmente monitorando as emissões de SO2; NO2; NOx; PM10; 

Pb; C6H6; CO e O3 (Republic of Turkey, 2010). 

Na nossa América Latina, a preocupação com o meio ambiente é muito recente, 

haja vista que os governos militares preconizavam “a marcha populacional”, com 

avanço de fronteira desordenado, de maneira a garantir a defesa dos limites 

fronteiriços e soberania de cada Estado, mesmo que a custo de desmatamentos e 

destruição da flora e da fauna nativas. 

O Chile que deflagrou com mais veemência sua defesa ambiental em 1972, 

alterando sua constituição em 2005, estatuiu que todas as pessoas têm o direito à um 

ambiente livre de contaminação, relegando somente ao Estado o dever de garantir 

que esse direito não seja violado. Não atribuiu, destarte, o poder-dever da coletividade 

em tutelar o meio ambiente, facultando e não obrigando (que seria o correto), ao 

legislador impor sanções restritivas ao exercício de direitos e liberdades para a 

proteção do meio ambiente (República do Chile, 2005). 

 

8º.- El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber 

del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la 

preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones 

específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger 

el medio ambiente. 
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O Panamá, assolado pelo interesse norte-americano do menor caminho para o 

comércio marítimo, envolvendo a construção do Canal do Panamá, que sérios danos 

causou à biota local, relegou ao Estado (somente) o dever de combater a poluição, 

após a degradação já ter atingido patamares capazes de afetar a saúde dos seres 

vivos e fauna marinha, com a destruição de seu ambiente pela construção de suas 

eclusas (República de Panamá, 2004). 

 

RÉGIMEN ECOLÓGICO. ARTICULO 118. Es deber fundamental del Estado 

garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de 

contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los 

requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana.  ARTICULO 119. 

El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de 

propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del 

ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los 

ecosistemas. ARTICULO 120. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará 

oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el 

aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los 

bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se 

evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y 

permanencia. ARTICULO 121. La Ley reglamentará el aprovechamiento de 

los recursos naturales no renovables, a fin de evitar que del mismo se deriven 

perjuicios sociales, económicos y ambientales.  

 

Os demais Estados Latino-americanos somente incluíram tutelas ambientais a 

partir da década de 80, no século passado, quando conseguiram – mesmo que 

transitoriamente -, livrarem-se dos regimes militares. A tutela ambiental na América 

Latina e Caribe, foi a única forma dos países ali situados, de conseguirem concorrer 

com o mercado internacional e obter financiamentos de bancos de desenvolvimento, 

que já nessa época, começava a repudiar produtos oriundos de países e fomentar 

investimentos, em Estados que não legislavam sobre a tutela ambiental. Desta forma, 

Peru, em 1.980; El Salvador, em 1.983; Guatemala, em 1.985; e o México, somente 

em 1.987, incluíram em suas cartas políticas o conceito de meio ambiente saudável, 

com equilíbrio ecológico, insurgindo-se para o desenvolvimento sustentável, todavia, 

atribuíram, ainda com fortes ranços autoritários, que somente o Estado detinha a 

competência para a defesa ambiental (Silva, 1998) 
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O orbe da questão ambiental na América Latina deve ser dado para países de 

vastidão continental e importância econômica como a Argentina e, sobretudo, o Brasil, 

haja vista que detêm grande parte dos ecossistemas de importância mundial: 

aquíferos, fauna e flora, bem como os biossistemas Amazônia e Cordilheiras (sem 

pensar no Peru), os quais detém a maior parte da preocupação internacional, pelo fato 

de ainda possuem sistemas inalterados de seu ambiente originário. 

A Argentina incluiu a preocupação ambiental em sua Constituição, no ano de 

1.994, seis anos após a promulgação da Constituição Brasileira, abeberando-se de 

muitos de seus conceitos, como por exemplo a imperiosidade da educação ambiental; 

e, aprimorando-a em outros, como a definição de competências para o poder de 

polícia ambiental, dando uma redação mais contemporânea, verbis (República da 

Argentina, 1994): 

 

Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las 

de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, 

según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección 

de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a 

la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a 

la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 

de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o 

potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 

 

Da análise da constituição argentina, pode-se depreender que o legislador 

constitucional daquele país, preocupou-se com a inserção de resíduos de outros 

países, capazes de causar danos ao ambiente argentino, como é o caso de aporte de 

resíduos oriundos de pneus reciclados, agrotóxicos paletizados, disfarçados de 

subprodutos importados, destinados à população de baixa renda e de agricultura, 



46 
 

sendo que todos esses resíduos, ainda estão jejunos de fiscalização e de 

regulamentação eficaz no Brasil. 

Analisando-se todas as normas que tutelam o ambiente e àquelas que tecem 

minucias ao controle de emissões no ar atmosférico, pode-se depreender que todo o 

orbe do controle ambiental resume-se, primordialmente, aos compostos SOx, NOx e 

O3, mesmo em países cujas legislações tenham reflexos de tratados internacionais 

recentemente firmados. Emissões atmosféricas contendo particulados perniciosos à 

saúde humana e elementos-traço, à exceção do Pb, em alguns países, raramente são 

monitorados e, por isso, não constam das legislações que tutelam o meio ambiente 

ar. 

A tônica do controle do ar atmosférico está relacionada com a preocupação da 

mitigação do aquecimento global, relegando as emissões patogênicas ao mesmo 

plano que havia à época da Revolução Industrial, isto é, jejuna de monitoramento e 

de tutela jurídica, com um agravante para essa negligência: hodiernamente, 

conhecem-se os efeitos dessas substâncias sobre a biota e sobre os seres humanos 

que têm a respiração como fonte primária de vida, gerando, além das patologias 

individuais agudas e crônicas, sérios problemas de ordem pública, haja vista que a 

poluição atmosférica gera um passivo ambiental da ordem de bilhões de dólares 

anualmente (Da Motta, 1995; EPA, 2006; IPEA, 2011). 

 

3 DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO. 

 

A primeira constituição brasileira a preocupar-se com o tema ambiental foi a de 

1967, alterada pela Emenda Constitucional n.º 001 de 17 de outubro de 1.969 (Brasil, 

1967). 

Muito singela, a Constituição de 1967, apenas mencionava a questão do 

levantamento ecológico e do aproveitamento agrícola em terras sujeitas a intempéries 

e a calamidades, sujeitando o proprietário rural à exclusão de incentivos estatais. 

 

Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o 

aproveitamento agrícola de terras sujeitas a intempéries e calamidades. O 

mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do 

Govêrno1.  

                                                        
1 Grafia deixada como se praticava à época, propositadamente. 
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A mobilização do Estado brasileiro para normatizar o meio ambiente começou 

somente com a sua participação no encontro de Estocolmo, no ano de 1972, quando 

foi signatário do tratado internacional que levou o nome da cidade onde ocorreu a 

Convenção das Nações Unidas (Estocolmo – Suécia), durante os dias 5 a 16 de junho 

de 1.972. 

Época de movimentos hippies importados dos EUA, a sensibilização da 

população culminou com a criação da legislação ambiental brasileira que norteia, até 

hoje, a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1.981 

(Brasil, 1981). 

Até então, praticamente, o ordenamento jurídico ambiental brasileiro era feito 

por atos unilaterais do Poder Executivo, através de Decretos, como o que 

regulamentava o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de 1937; e o Código de 

Águas, de 1943 (Brasil, 1937; 1943). 

Vale asseverar que deixar a tutela ambiental para o executor de obras, finda 

por mitigar a garantia da manutenção do ambiente, uma vez que se é o Poder 

Executivo que realiza as obras de cunho estrutural, sendo o mesmo sujeito que 

regulamenta a tutela ambiental, inexistirão óbices à construção de empreendimentos 

mesmo que vilipendiem recursos ambientais importantes, à exemplo do que ocorreu 

na construção de Brasília, que contou com um lago artificial, sem nenhuma 

preocupação com o bioma. Com a marcha para o Oeste, ocorrida nos anos de 1970, 

sob a égide da marchinha intitulada “Esse é um país que vai para a frente”, o Estado 

Brasileiro assolou importantes parcelas significativas dos recursos ambientais 

naturais, afetando sobremaneira o Cerrado, o qual, grife-se, sequer é objeto de tutela 

constitucional, como bioma protegido, pela Carta Política vigente (Brasil, 1988). 

Somente no final do século passado, o legislador constituinte originário de 

1988, sensível aos movimentos ambientalistas de então, tentou traduzir no texto 

constitucional, especificamente, no art. 225, as tendências mundiais e os anseios 

nacionais, no sentido de garantir uma norma constitucional que se perpetuasse 

através dos anos, sem, todavia, arranhar, por vícios de inconstitucionalidade, a Lei da 

Política Nacional do Meio Ambiente, haja vista que era a única na época (e por dez 

anos foi) a tipificar os crimes ambientais, caso o fizesse, poria termo a diversas 

sanções que, mesmo pífias, tentavam reduzir o impacto ambiental negativo, gerado 

pelo crescimento brasileiro desordenado praticado há anos, uma vez que há, dentre 

os princípios constitucionais, a garantia de que a lei retroagirá somente para beneficiar 
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o réu (Brasil, 1988), daí a importância da garantia de se manter viva no mundo jurídico, 

a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, mesmo que com alguns arranhões à boa 

técnica legislativa. 

Falhou o Legislador Constituinte, ao deixar de colocar a garantia constitucional 

do meio ambiente, dentro do rol das Cláusulas Pétreas, isto é, àqueles comandos 

constitucionais que somente poderão ser alterados mediante a redação de uma nova 

carta política ou, em caso extremo, de uma revolução (Brasil, 1988; Silva, 1998; 

Moraes, 1999). 

A Constituição Pátria de 1.988, em termos comparativos chegou a superar 

constituições tidas como avançadas no que tange à tutela ambiental, como as 

constituições da Bulgária, da extinta URSS, de Portugal e da Espanha, 

respectivamente em seus arts. 31, 18, 66 e 45 (SILVA, 1998). 

A norma constitucional vigente conseguiu colacionar os conceitos de 

desenvolvimento sustentável, meio ambiente artificial e, principalmente, o conceito de 

saúde imbricado à problemática ambiental. 

Dessarte, para bem se compreender o direito ao meio ambiente, deve-se 

combinar o art. 6.º com o art. 225, ambos do texto constitucional, em interpretação 

teleológica, haja vista a necessidade de inserção do direito à saúde para a tutela 

ambiental (Siches, 2003), de forma a seguir o norte dado pela Declaração sobre o 

Ambiente Humano, auferido pela Conferência das Nações Unidas, realizada em 

Estocolmo – Suécia, em junho de 1.972, a qual assim profetizou: 

 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 

desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de 

qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar 

e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio 

ambiente, para as gerações presentes e futuras. A esses respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o “apartheid”, a segregação 

racial, a discriminação, a opressão colonial e outras formas de 

opressão e de dominação estrangeira permanecem condenadas e 

devem ser eliminadas. Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a 

água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, parcelas 

representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados 

em benefício das gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso 

planejamento ou administração adequados. Deve ser mantida e, 



49 
 

sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade da Terra 

de produzir recursos renováveis vitais. O homem tem a 

responsabilidade especial de preservar e administrar judiciosamente 

o patrimônio representados pela flora e fauna silvestres, bem assim o 

seu “habitat”, que se encontram atualmente em grave perigo, por uma 

combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o 

desenvolvimento econômico, deve ser atribuída importância à 

conservação da natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres. 

(MORAES, 1999). 

A nossa carta política, pois, assim dispõe acerca do meio ambiente, verbis: 

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, 

o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

A CF/88, foi a primeira constituição brasileira a garantir como direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, etc, dentre os direitos tutelados, constituindo grande 

avanço na tutela dos direitos civis, sobrepujando até os writs, traduzidos pela 

common-law norte-americana. 

A Carta Política assim tutela o meio ambiente: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 
manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético;  

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
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estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade2;  

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida 
e o meio ambiente;  

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais a crueldade.  

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei.  

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.  

§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos 
naturais.  

§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, 
por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 
naturais. 

§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização 
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. 

Da análise do texto constitucional, pode-se depreender que o legislador 

originário constituinte tutelou não somente o meio ambiente biótico – natural – mas 

também todas as formas que permeiam o indivíduo como ser humano, para a sua 

eficaz garantia à vida, isto é, o meio ambiente artificial em que está inserido. 

O meio ambiente artificial compreende todas as formas que estão a garantir a 

saúde ao ser humano, compreendendo o direito à saúde, que abrange o meio 

ambiente do trabalho; o direito ao lazer, inserindo-se, portanto, o meio ambiente 

cultural e artístico; e a garantia do direito ao meio ambiente preservado para as futuras 

                                                        
2 A avaliação de impactos ambientais é um instrumento de política ambiental formado por um conjunto de 

procedimentos capaz de assegurar, desde o início do processo, que se faça um exame sistemático dos impactos 

ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas, que os resultados 

sejam apresentados de forma adequada ao público e aos responsáveis pela tomada de decisão, e por eles 

devidamente considerados (Cunha, 2000). 
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gerações, onde se pode pontuar a tutela ao meio ambiente patrimonial histórico, além, 

claro, da já citada tutela ambiental aos recursos naturais. 

Dessarte, a hodierna tutela ambiental compreende muito mais do que a simples 

manutenção dos recursos naturais, a garantia ao meio ambiente saudável abrange à 

tutela à vida e à dignidade da pessoa humana em todo o meio que a permeia, daí a 

consideração de que a nossa carta constitucional é extremamente avançada no que 

concerne à tutela ambiental, chegando até, a apresentar uma certa natureza 

programática, nessa tutela, pois trata da qualidade de vida humana (Silva, 1985). 

Desta forma pode-se arriscar que a tutela do meio ambiente transcende o 

conceito atualmente aceito pela doutrina, como sendo um Direito de Segunda 

Geração (Silva, 1998), haja vista que por ser o único que abrange a garantia do direito 

à vida (Direito de Primeira Geração); à propriedade e à sua fruição e gozo (Direito de 

Segunda Geração); e por ser sensível a afetações de cunho discriminatório social e 

econômico, já que países menos desenvolvidos estão sujeitos a receberem resíduos 

de países desenvolvidos industrialmente, abrange, também, os denominados Direitos 

de Terceira Geração, fulcrados nas políticas afirmativas, constituindo um tipo de 

Direito que está acima dos demais e assim deverá ser tratado nos anos vindouros, 

isto é, dando-lhe primazia em relação aos demais. 

Apesar desta classificação do Direito Ambiental como um Direito de Terceira 

Geração, o legislador ordinário já tem acenado no sentido de colocá-lo a frente até do 

Direito de Propriedade, haja vista que já existe uma previsão de desconstituição da 

personalidade jurídica, para as empresas que vilipendiem o meio ambiente, na Lei dos 

Crimes Ambientais, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, isto é, destitui-se a ficção 

jurídica da pessoa jurídica constituída, permitindo-se que a execução, para fins de 

reparação cível ao ambiente vilipendiado pela empresa, alcance o patrimônio dos 

gestores e proprietários da empresa (Brasil, 1998), fato que representa uma evolução 

no direito pátrio, pois somente em relações consumeristas e trabalhistas, há tal 

premissa, dado o caráter de ordem pública e alimentar, respectivamente, contidos nas 

relações entre consumidores, trabalhadores e empresas, que facilita o imbricado e 

complexo processo de execução, cheio de chicanas recursais, que propiciam muitas 

vezes à insolvência da dívida cível, mesmo com direito passado em julgado do credor, 

fato que o legislador ateve-se para que não ocorresse na esfera de reparação 

ambiental, municiando os agentes da execução da obrigação ambiental, com 
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ferramentas capazes de garantir a efetiva consecução da dívida originada pela lesão 

ao patrimônio ambiental (Brasil, 1998). 

 

4 Poluição no recurso natural ar. 

 

 Dentre os recursos naturais, o ar tem a característica de sofrer contaminação 

com maior rapidez do que os outros recursos, como a água, por exemplo, que tem 

sua contaminação paulatina, através do lançamento de efluentes nos corpos d’água 

(Milaré, 2004; Philippi Jr., 2005).  

Qualquer lançamento efetuado no ar, mesmo que oriundo de fontes de poluição 

naturais, efetuadas por vulcões, que despejam no ar atmosférico elementos químicos 

como o hidrogênio, o nitrogênio e o enxofre, também expelem elementos-traço, como 

sódio, vanádio, crômio, bismuto, cobre e zinco, todos presentes nos gases fumarólicos 

de altas temperaturas oriundos dos vulcões (Landulfo et al, 2003), que afetam de 

maneira quase imediata, populações que distam quilômetros da região onde ocorreu 

o lançamento. A velocidade de propagação e impossibilidade de controle por barreiras 

físicas, faz com que o recurso natural ar, mereça especial atenção. 

Mesmo influenciando negativamente a qualidade do ar atmosférico, as 

emissões de poluentes por fontes naturais, não alcança os patamares de emissões 

geradas por fontes antropogênicas fixas e móveis. 

As atividades antropogênicas exercem tanta influência na qualidade do ar 

atmosférico, que em 2010, um estudo efetuado no Continente Antártico relatou que 

inexistiam indícios de poluição decorrentes de emissões de cunho antropogênico 

naquele local, assim como em regiões de altitude elevada (Beyersdorf, 2010). Logo 

no ano seguinte, Sodermann (2011), analisando e efetuando modelagem do 

comportamento do ar atmosférico voltando-se para a mesma região, após a 

ocorrência de dois ciclones, que causaram variações de pressão e dos limites de 

temperaturas locais, encontraram particulados sólidos decorrentes de queimadas em 

florestas siberianas, carreados através do Oceano Ártico até o Pólo Norte e 

particulados oriundos de atividades antropogênicas, advindas do Leste Asiático 

(Sodermann, 2011). 

Daí a importância de se conhecer a dinâmica com que ocorreu a evolução 

industrial e urbana, alterando o viés de concentração populacional do meio rural para 

os centros urbanos e, posteriormente, a alteração dos locais de instalação das 
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indústrias dos centros, para regiões periféricas, de sorte a propiciar o aumento dos 

parques fabris em terrenos cujos custos são inferiores àqueles praticados nos centros 

das cidades, mantendo somente o setor terciário da economia nos centros urbanos, 

fato que acarreta a majoração da circulação de veículos, para garantir o acesso das 

pessoas a seus locais de trabalho, bem como o transporte de mercadorias via veículos 

que utilizam motores à combustão interna (Jacobi, 1997). 

Os automóveis, denominados fontes móveis, poluem muito mais o ar 

atmosférico do que as indústrias, fontes fixas, devido à maior dificuldade em controlar 

a emissão veicular do que as fumaças que saem das chaminés dos parques fabris 

(Jacobi, 1997). 

O incremento do número de veículos trouxe, além dos problemas diretos 

causados pela emissão de poluentes pelos próprios motores de combustão interna, 

agravantes ambientais secundários, mas não de menor importância, como a redução 

de permeabilidade do solo, pelo alargamento e construção de vias pavimentadas, para 

suportar o fluxo de automóveis nos grandes centros urbanos, causando a elevação 

da evaporação de águas, carreando substâncias poluentes e patogênicas para o ar 

atmosférico. 

O Brasil é o país que possui cidades cujos índices de poluição atmosférica 

encontram-se entre as 20 piores do mundo (Artaxo, 1991), tendo São Paulo, 

posicionada como a quinta metrópole mais poluída dentre tantas outras espalhadas 

pelo globo, algumas até com índices de industrialização mais elevado que o do Brasil 

(Esteves, 2002; Landulfo, 2003). 

Esses índices elevados de poluição devem ser minorados, através de um 

rigoroso controle e monitoramento ambientais da qualidade do ar atmosférico, uma 

vez que existe relação direta entre poluição e morbidade. A poluição do ar atmosférico 

aumenta o número de abortos, contribui para o nascimento de mais indivíduos do sexo 

feminino do que masculino, pela fragilização do cromossomo Y, bem como é 

responsável pela deterioração do sistema reprodutor feminino, através do 

aparecimento de doenças endocrinológicas e da endometriose. É responsável pelo 

incremento de ocorrência de câncer nos pulmões, distúrbios cardiovasculares, sendo 

que, em São Paulo, após 1 dia de alta concentração de poluentes na capital, há 

elevação de 12% no número de óbitos por doenças cardiovasculares (Conceição et 

al, 2001). Além dessas doenças mais graves, a população sujeita à poluição 
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atmosférica fica suscetível à bronquite, asma, eczemas e erupções da pele, 

conjuntivite e lacrimejamento (Demajorovic,1996). 

Para controlar a poluição atmosférica e minimizar os efeitos negativos e 

patológicos sobre a poluição e o meio ambiente natural e artificial, muitas cidades 

implantaram estações de monitoramento da qualidade do ar. Contudo, essas estações 

sofrem pertinentes críticas: a) os locais escolhidos pelos governos municipais não 

acompanham a evolução da poluição, encontrando-se arraigados em locais que 

deixaram de ser críticos ou pelo fato de não estarem situados em corredores de 

grande circulação veicular; e b) contesta-se a forma e o conservadorismo com que os 

órgãos municipais, responsáveis pelo monitoramento do controle da qualidade do ar, 

tratam e divulgam os dados relativos à poluição atmosférica (Jacobi, 1997). 

Além disso, alguns autores afirmam que os órgãos ambientais que monitoram 

a poluição atmosférica, têm uma atitude típica de países em desenvolvimento, por não 

questionarem os parâmetros de poluentes atmosféricos em níveis aceitáveis e que 

acabam servindo de norte para legislações ambientais que regulamentam os níveis 

de emissões atmosféricas permitidos, haja vista que se encontram em patamares 

muito inferiores aos tidos como ensejadores de patologias e incremento da morbidade 

populacional, amplamente demonstrado pelas publicações científicas atualizadas, 

ratificando que o poder público, principalmente de países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento, baseiam suas regulamentações normativas ambientais voltadas 

para critérios políticos, ao invés de fulcrá-los em dados científicos (Demajorovic, 

1996). 

Os Estados Unidos, por exemplo, alteram os níveis admissíveis de poluição 

atmosférica a cada três anos, divulgando-o amplamente à população, através do sítio 

da EPA, auferindo padrões de qualidade do ar, para a prática de atividades ao ar livre, 

inclusive com indicação dos horários mais propícios para as atividades (EPA, 2006). 

Juntamente com a Comunidade Européia, os EUA comprometeram-se, através do 

Protocolo de Gothenburg, lavrado em 1999, a reduzir os padrões de emissão de 

particulados sólidos no ar atmosférico, de sorte a conter os efeitos das emissões 

antropogênicas, por fontes fixas e móveis, encontrando-se, as últimas, em franca 

expansão (United Nations Economic Comission For Europe, 2010). A meta do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), para as próximas 

décadas é de reduzir a emissão dos gases que provocam o efeito estufa e que 

reduzem a qualidade do ar atmosférico, no patamar de 5 gigatoneladas/ano, até de 
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2020, de sorte a conter o incremento do aquecimento da temperatura global em 2ºC 

(UNEP, 2012). 

Depreende-se, pois, que a inclusão de um elemento temporal nas normas de 

controle dos níveis de emissão é fundamental para a manutenção da qualidade do ar 

nos próximos anos, porém, a estática das normas que sempre andam atrás do fato 

social (Venosa, 2007), faz com que a alteração dos padrões normativos ambientais, 

somente ocorra quando algum incidente grave ocorra (Bunio, 2010; Coreia-deur, 

2012; Vieira, 2012). 

 

5 Tutela jurídica da qualidade do ar atmosférico e controle da poluição 

atmosférica.  

 

A legislação ambiental brasileira é tida como um grupo de normas cogentes 

avançadas, capaz de tutelar o meio ambiente de maneira eficaz, apesar de o senso 

comum entender e apregoar o contrário. 

Em termos de legislação ambiental consolidada, que facilita muito a aplicação 

das normas cogentes, a legislação ambiental brasileira, somente perde para os EUA, 

que há 44 anos consolidou suas leis ambientais, ficando à frente, com seus 32 anos 

de legislação consolidada, da Índia, 27 anos; do Canadá, 25 anos; da China, 24 anos; 

da Alemanha, 23 anos; da Rússia, 22 anos; do Japão, 20 anos; da França, 13 anos; 

e da Itália, que conta apenas com 7 anos de consolidação das leis ambientais (Análise, 

2012).  

O Brasil foi o primeiro país na América Latina a legislar acerca do controle do 

ar atmosférico, contando com uma legislação que visa tutelar o controle da poluição 

atmosférica (Milaré, 2004). Foi regulamentada de maneira a garantir a qualidade do 

ar, tutelando-a de três formas multidependentes: tutela geral do ar atmosférico, 

incluindo-se a tipificação criminal, para pessoas físicas e jurídicas (Rocha, 2002), de 

direito público ou privado (Santos, 2001; Ribeiro, 1998); e culminando sanções para 

cada tipo de lançamento inadequado; controle das emissões por fontes fixas; e 

controle das emissões efetuadas por fontes móveis. 

A partir de 1970, foram editadas as primeiras normas ambientais brasileiras 

que tinham como objeto o controle da poluição atmosférica, dentre outras metas de 

desenvolvimento para o interregno de 1975 a 1979 contidas no Segundo Plano 

Nacional de Desenvolvimento, que incluíam políticas de desenvolvimento científico, 
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como importação de pesquisadores, redução da dependência estrangeira e metas 

para o programa nuclear.  

Tímidas as legislações que limitavam a poluição do ar, sempre estavam 

contidas em normas que versavam sobre diversos assuntos ou em normas de controle 

da poluição em sentido amplo, como a Lei nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974, que 

estatuía uma política de meio ambiente urbano, a preservação dos recursos naturais 

e a defesa da saúde humana (Brasil, 1974, MILARÉ, 2004). 

No ano seguinte, o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975 (Brasil, 

1975), dispôs sobre o controle da poluição provocada por fontes fixas, 

especificamente as decorrentes das atividades industriais. Essa norma vigeu ainda na 

época da ditadura militar, momento em que se preconizava o crescimento a todo e a 

qualquer preço (Mantega, 1987; Campos, 2003), tanto que inexistiam na Constituição 

de 1967 e na sua Emenda Constitucional nº 01/69, quaisquer dispositivos que 

tratassem do meio ambiente (Brasil, 1967; 1969). 

Apesar dos comandos contidos no Decreto-Lei nº 1.413/75 serem destinados 

principalmente às indústrias que por aqui se instalavam ou as que estivessem 

instaladas, não havia qualquer tipificação penal para quem causasse poluição. Dentre 

os 6 artigos da norma, sequer havia definição do que seria poluição ou que 

substâncias, quando emitidas, seriam consideradas como atividades poluidoras. 

Apesar de ter vigido por 5 anos, até ser complementado pela Lei nº 6.803, de 2 de 

julho de 1980 (Brasil, 1980), a primeira norma de cunho preventivo da emissão de 

poluentes, constituiu verdadeira letra morta normativa. 

A própria Lei nº 6.803/80 também não trouxe grandes contribuições à tutela 

ambiental, haja vista que se tratava de norma programática, com pequenos ditames 

de eficácia contida, no que dizia respeito ao zoneamento ambiental. 

Pode-se afirmar que a primeira norma ambiental que houve no Brasil, com 

efeitos concretos sobre a gestão ambiental, por definir políticas e infligir sanções aos 

atos tipificados como contrários à vontade da sociedade da época, foi a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, ainda vigente. 

Essa legislação ainda considerada avançada nos meios jurídicos e 

amplamente empregada aos casos concretos que batem às portas do Poder Judiciário 

diariamente, foi elaborada com o intuito de colimar o que havia sido tratado na 

Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, e assinada pelo 

Brasil, em Estocolmo, na Suécia, de sorte a possibilitar o financiamento de organismos 
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internacionais de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, que passaram a exigir estudos de viabilidade ambientais, para 

aportar recursos em investimentos nos países cujos recursos se destinassem. 

Essa exigência internacional, traduzida na Lei nº 6.938/81, trouxe diversos 

conceitos importantíssimos para o Direito Ambiental.  

Houve definição de uma política ambiental brasileira clara e estruturada; foram 

definidos especificamente o que seria o ambiente e a diferenciação entre degradação 

e poluição ambientais, sendo esta mais grave do que àquela, por afetar a saúde, à 

biota, as condições estéticas ou sanitárias e, principalmente, por tipificar como 

poluição a emissão de matérias ou de energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos, propiciando aos órgãos ambientais que foram criados pela 

própria Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, através de resoluções, normatizar 

as substâncias e os respectivos quantitativos que poderiam ser lançados no ambiente, 

sem que causassem danos mais graves ao ambiente. 

No que concerne ao controle de emissões veiculares a Lei nº 6.938/81, em seu 

inc. IV, art. 8º, atribuiu ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a 

competência para estabelecer normas, critério e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos (BRASIL, 1981). 

A Constituição Federal de 1988 recepcionou integralmente a Lei nº 6.938/81, 

como dito anteriormente, trazendo para esfera constitucional, nos incisos do art. 225, 

a obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental, ao qual será dada ampla 

publicidade de seu relatório – EIA/RIMA (BRASIL, 1988), tendo atribuído de forma 

concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar sobre a proteção do 

meio ambiente e controle da poluição, (art. 24, inciso VI, da CF/88) (BRASIL, 1988). 

 Legislar sobre as condições do ar atmosférico, tidas como ideais, ou ao menos 

aceitáveis, para a manutenção da vida humana e dos recursos bióticos e do meio 

ambiente artificial urbano, patrimonial e histórico, não é das tarefas das mais simples, 

haja vista que o ar, por ser um elemento etéreo, como dito alhures, é facilmente 

contaminado, contudo, os processos de descontaminação são de alta complexidade, 

principalmente, quando considerada a grande dispersão dos elementos ensejadores 

da poluição em grandes áreas, em um curto período de tempo. 

O controle da poluição do ar, através do monitoramento de um espectro maior 

de contaminantes presentes na atmosfera; a inclusão de um fator temporal para 
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alterar os níveis de emissões; e, principalmente a divulgação à população de sua 

qualidade, é fundamental para a manutenção da sadia qualidade de vida, preconizada 

no art. 225, da Carta da República de 1988 (Brasil, 1988). Nos EUA, por exemplo, há 

informações contidas no sítio da EPA, acerca dos melhores horários para a prática de 

atividades ao ar livre, considerando-se o quantitativo de particulados presentes na 

atmosfera, divulgados diariamente (EPA, 2006). 

A complexidade do monitoramento e do controle da poluição do ar é tão grande 

que, se for considerada a substância que preocupava com maior intensidade o 

legislador paulista de 1976, que, através da Lei do estado-federado de São Paulo nº 

997, de 31 de maio de 1976 (São Paulo, 1976), instituiu o sistema de prevenção e de 

controle da poluição do meio ambiente, preconizando a emissão de monóxido de 

carbono, substância abundantemente presente nos grandes centros de aglomerados 

urbanos, cuja circulação veicular seja intensa, é um poluente inodoro, incolor e 

insípido, diferentemente dos compostos de SOx, principalmente, cujo odor 

característico, provoca reação imediata da população, acionando o Poder Público, de 

sorte a investigar e combater as causas da poluição por aquela substância. 

A tutela do recurso ar, na legislação brasileira, é efetuada por normas infra 

legais, dispersas em diversas resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, normalmente editadas por provocação casuísta de algum incidente 

ambiental ou agravamento da poluição em determinada região, causando difícil 

interpretação e aplicação do exegeta do Direito, com inúmeras lacunas abertas ao 

poluidor atmosférico, capazes de garantir uma defesa por falhas procedimentais e 

processuais, de ordem normativa e não meritória. 

O controle da poluição atmosférica fulcra-se, basicamente, nas emissões 

urbanas, tendo limitado os padrões de controle da qualidade ambiental, de forma 

semelhante às praticadas pela EPA, em 1996 (EPA, 2007), dividindo-os em padrões 

primários e secundários. 

Os padrões primários foram dirigidos para a garantia da saúde humana e ao 

meio ambiente artificial, uma vez que há foco no custo coletivo com saúde pública e 

nas ausências no ambiente de trabalho, com reflexos indiretos nos custos de 

arrecadação parafiscal e de produção; e os padrões secundários, que têm como 

objeto os demais elementos ambientais, incluso o meio ambiente natural: fauna, flora 

e ecossistemas, bem como o meio ambiente artificial urbano, delimitado pela 
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preocupação com as emissões que deterioram as edificações urbanas e industriais, 

maquinários e monumentos, enfocando o meio ambiente histórico e cultural. 

As substâncias tuteladas pelas normas de controle da poluição atmosférica 

baseiam-se no controle do monóxido de carbono – CO; dióxido de enxofre e de 

nitrogênio – SO2 e NO2, respectivamente; hidrocarbonetos – HC; ozônio – O3; fumaça 

preta; e MP – material particulado. 

Diante da complexidade do emaranhado existente na normatização da tutela 

do meio ambiente-ar, coube principalmente à doutrina a sistematização de como é 

efetuada a tutela do ar atmosférico, que normalmente o faz através da classificação 

da poluição em função das fontes de emissão: fixas e móveis (Milaré, 2004; Machado, 

2005; Pereira, Jr., 2007). 

Contudo, em virtude da incapacidade em se conter a poluição atmosférica 

dentro de limites regionais, uma vez que as substâncias e particulados oriundos da 

poluição atmosférica, tanto de origem natural, quanto antropogênica, dependem de 

condições climáticas, viajam quilômetros de distância, em um curto intervalo de 

tempo, chegando a atingir regiões mais remotas do orbe terrestre (Landulfo, 2003; 

Anatolaki, 2009; Gonzáles, 2012; UNEP, 2012), a poluição atmosférica sempre 

ocasiona efeitos globais. 

Desta forma a classificação da poluição atmosférica, para dar guarida às 

normatizações para seu controle, deveriam ser classificadas considerando-se as de 

efeito imediato e àquelas de efeitos mediatos, ao invés de somente serem segregadas 

pelos tipos de fontes de emissão. 

As emissões de efeitos imediatos, seriam àquelas que impactariam o ar 

atmosférico global diretamente, isto é, as causadas por fontes fixas e móveis; as que 

alteram a camada de ozônio. As legislações que normalmente tutelam este tipo de 

combate à poluição, são fomentadas por decretos legislativos, frutos de conversão em 

norma positiva, da assinatura de tratados internacionais, que versam sobre a matéria; 

e as emissões cujos efeitos mitigam a poluição em âmbito local e produzem efeitos 

mediatos na esfera global: o zoneamento para o desenvolvimento das atividades 

industriais; a contenção do tabagismo; e o controle das queimadas nos tratos 

agrícolas, uma vez que o seu monitoramento e controle são mais fáceis de serem 

efetuados e cujos resultados chegam a impedir, ou  ao menos, reduzir a probabilidade 

de alcance global dos poluentes atmosféricos lançados em determinada região. 
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5.1 Controle da poluição de efeito global imediato. 

 

A legislação brasileira faz menção ao controle de emissão de poluentes de 

efeitos globais, direcionados diretamente à mitigação de precipitação por chuvas 

ácidas; redução da camada de ozônio troposférico; e do aquecimento global, 

representado pela concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, gerando 

o efeito estufa. 

A competência para a proteção do meio ambiente e combate à poluição é 

comum às quatro esferas da administração política que compõem o Estado brasileiro: 

União, estados-federados, distrito federal e municípios, segundo preceitua o art. 23, 

II, da CF/88, contudo, a competência para legislar sobre a proteção do meio ambiente 

e sobre o controle da poluição, recai de forma concorrente sobre a União e os estados-

federados, remanescendo aos municípios, a suplementaridade em matéria legislativa, 

naquilo que couber, à proteção ambiental e ao controle da poluição, propriamente 

ditos (art. 24, VI, combinado com o art. 30, II, da CF/88), fato que muitas vezes 

maculas as legislações ambientais municipais, por vícios de ilegalidade estrita, 

quando em seus códigos de posturas, os municípios enveredam pelo controle da 

poluição (Brasil, 1988). 

 

5.1.1 Controle de emissões por fontes fixas 

 

Para o controle da emissão de poluentes do ar por fontes fixas, inexistem 

legislações capazes de controlar e tipificar como degradação ou como poluição, as 

emissões oriundas das indústrias, haja vista que o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de 

agosto de 1975, regulamentado pelo Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975, bem 

como a Lei nº 6.803, de 2 de junho de 1980, somente estabeleceram diretrizes de 

zoneamento urbano e rural, estatuindo as instalações industriais em zonas 

consideradas como poluídas ou sujeitas à poluição, carecendo, contudo, de um 

controle do padrão de emissão do material contido nas emissões das fontes fixas. 

Somente no ano de 1989, através de normas infra legais, houve a instituição 

do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR, através da entrada 

em vigor da Resolução CONAMA nº 005/89, de 15 de junho de 1989, complementada 

pelas Resoluções CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990; e 08 de 28 de dezembro 

de 1990, que estatuíram os limites máximos de emissão de partículas totais em 
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suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, 

ozônio e dióxido de nitrogênio (CONAMA, 2012). 

Os objetivos do PRONAR foram a melhoria da qualidade do ar; o atendimento 

aos padrões de emissões estabelecidos; e o não comprometimento da qualidade do 

ar, em áreas consideradas como não degradadas (CONAMA, 2012). Para a 

consecução desses objetivos, foram estabelecidos padrões primários e secundários 

da qualidade do ar. Os padrões primários foram estatuídos como àqueles níveis de 

emissão que, se ultrapassados, poderão afetar a saúde humana, isto é, os níveis 

máximos de concentração de poluentes atmosféricos, cuja meta de cumprimento foi 

atribuída a curto prazo. Os padrões secundários, por sua vez, foram definidos como 

as concentrações de poluentes atmosféricos abaixo das quais há previsão do mínimo 

de efeitos adversos sobre o bem estar da população, conjuntamente a mínimos danos 

causados sore a fauna e a flora, bem como aos materiais e ao meio ambiente, padrão 

que espelha a meta de níveis desejados de concentração de poluentes atmosféricos, 

que seria uma meta a ser cumprida a longo prazo (CONAMA, 2012). 

Outrossim, as resoluções CONAMA que instituíram o PRONAR, através de 

normatizações de cunho programático, efetuou a classificação de áreas com vistas à 

prevenção de deterioração da qualidade do ar e previu seu monitoramento; estatuiu o 

gerenciamento de fontes de poluição do ar; criou o inventário nacional de fontes e 

poluentes do ar; e previu gestões políticas e desenvolvimento para a área de controle 

da poluição do ar atmosférico (CONAMA, 2012). 

O poluente atmosférico foi definido como qualquer forma de matéria ou de 

energia, cujas concentração, tempo de emissão e características, possam tornar o ar 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso 

aos materiais; e prejudicial à segurança e ao uso e gozo da propriedade, bem como 

ao desenvolvimento das atividades normais da comunidade, atribuindo a competência 

para o monitoramento da qualidade do ar aos estados-federados, prevendo, ainda, 

planos de emergência para ocorrências críticas de alta concentração de partículas em 

suspensão, dióxido de enxofre e de nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio, 

preconizando a declaração de Nível de Alerta à população, quando determinados 

níveis dessas substâncias forem excedidos. (CONAMA, 2012). 

A normatização para controle das emissões do ar atmosférico somente estatuiu 

limites às emissões de dióxido de enxofre (SO2); dióxido de nitrogênio (NO2); e ozônio 

(O3), relegando às demais substâncias, à vala comum da denominação particulados 
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totais em suspensão; fumaça e partículas inaláveis, sem contudo, qualificá-las ou 

quantificar individualmente seus limites de emissões pelas fontes fixas. As Resoluções 

CONAMA nº 8, de 6 de dezembro de 1990 e CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 

2006, estatuíram, respectivamente, os limites máximos de emissão de poluentes no 

ar para processos de combustão externa; e limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos, para fontes fixas, focando seu alvo nas emissões efetuadas por 

indústrias que tenham a geração de calor a partir da queima de óleo combustível, gás 

natural, queima de madeira e de seus derivados, geração de energia elétrica por 

turbinas a gás, refinarias de petróleo e fábricas de celulose, fusão secundária do 

chumbo e processos de fabricação da indústria de alumínio primário, fornos de fusão 

do vidro, cimento Portland, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, sulfúrico e nítrico, 

pelotização do ferro e siderurgia em geral (CONAMA, 2012), contudo, ao se analisar 

os padrões de limites de emissão, depreende-se que houve a mesma falha no sistema 

normativo, isto é, as Resoluções CONAMA, mantiveram as emissões de elementos-

traço e outros poluentes dentro do que denominou particulados totais em suspensão, 

sem qualificá-los ou quantificá-los.  

Os padrões de emissão primário e secundário, vigentes para as partículas 

totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre (SO2), monóxido 

de carbono (CO), ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO2), encontram-se na Tabela 

1, em comparativo com os padrões de emissão estatuídos pela EPA, norte americana 

e os indicados pela OMS. 

Cotejando-se os padrões de emissão de emissão brasileiros com os padrões 

indicados pela EPA e pela OMS, depreende-se que os padrões pátrios estão sempre 

acima ou em patamares equivalentes aos indicados pelos EUA e pela OMS. Somente 

os níveis de emissão de ozônio é que o Brasil apresenta maior rigor quanto à 

permissividade de emissão. 

Este fato ocorre pelo fato de que os níveis de emissão de poluentes 

atmosféricos são corrigidos a cada três anos (EPA, 2006) e os da OMS, preconizados 

na União Europeia, os índices foram delimitados desde a consolidação dos países 

que fazem parte da CE, de sorte a homogeneizar os níveis de rigor quanto ao controle 

da poluição e há metas de melhorias no controle de emissões de poluentes 

atmosféricos até o ano de 2020 (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2010; 

UNEP/WHO, 2011). 
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Tabela 1. Padrões de qualidade do ar, segundo a Resolução CONAMA nº Resolução 
CONAMA nº 005/89, de 15 de junho de 1989, complementada pelas Resoluções 
CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990; e 08 de 28 de dezembro de 1990. 
 
 
 
 

Fonte Primário Secundário EUA OMS - Europa(4) 

Partículas 
totais em 

suspensão(1) 

PManual = 80µg/m3 

PM24 = 240µg/m3 (2) 

PManual = 60µg/m3 

PM24 = 150µg/m3 (2) 

PManual ≤ 35µg/m3 

PM24 ≤ 15µg/m3  

PManual ≤ 60µg/m3 

PM24 ≤ 150µg/m3 

Fumaça PManual = 60µg/m3 

PM24 = 150µg/m3 (2) 

PManual = 40µg/m3 

PM24 = 100µg/m3 (2) 

** PManual ≤ 90µg/m3 

PM24 ≤ 230µg/m3 

Partículas 
inaláveis 

PManual = 50µg/m3 

PM24 = 150µg/m3 (2) 

PManual = 50µg/m3 

PM24 = 150µg/m3 (2) 

PManual - revogado(3) 

PM24=150µg/m3(2) 

** 

SO2 PManual = 80µg/m3 

PM24 = 365µg/m3 (2) 

PManual = 80µg/m3 

PM24 = 365µg/m3 (2) 

PManual = 80µg/m3 

PM24 = 365µg/m3 (2) 

PManual ≤ 60µg/m3 

PM24 ≤ 150µg/m3 

CO PM8h = 10.000µg/m3  

PM24 = 240µg/m3 (2)  

PM8h = 10.000µg/m3  

PM24 = 240µg/m3 (2)  

PM8h = 10.000µg/m3  

 

 

** 

O3 

 

PM1h = 160µg/m3 (2) PM1h = 160µg/m3 (2) PM1h = 235 µg/m3 PM1h = 200 µg/m3 

NO2 PManual = 100µg/m3 

PM1h = 320µg/m3 (2) 

PManual = 100µg/m3 

PM1h = 235 µg/m3 (2) 

PManual = 100µg/m3 

 

 

PM1h = 320 µg/m3 

(1) Média geométrica local. 
(2) Quantidade que não deve ser excedida mais de uma vez ao ano. 
(3) A EPA revogou a PM anual, por entender que inexiste uma correlação entre a exposição crônica a 
partículas inaláveis e problemas de saúde (EPA, 2006). 
(4) Como a OMS utiliza um intervalo para seus limites de emissão, foi considerado o máximo, com base 
no princípio legal de que se pode o mais, o menos também é legal (WHO, 2006). 

 

 

Tal fato reflete a necessidade de se consolidarem normas mais dinâmicas e 

homogêneas para todos os estados federados brasileiros, pois com o vertente 

crescimento brasileiro, com implantações de fontes de emissões fixas e móveis a cada 

dia, em um curto intervalo de tempo, a qualidade do ar se tornará insuportável em 

todas as cidades brasileiras, se não forem tomadas atitudes políticas, no sentido de 

normatizar de forma célere e restritiva o controle da poluição do ar em nosso país. 
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5.1.2 Controle da poluição por fontes móveis. 

 

O controle da emissão de poluentes por fontes móveis encontra-se disposto 

em um emaranhado de legislações positivas, percorrendo leis que disciplinam a tutela 

ambiental, passando por disposições de controle de combustíveis, chegando, por fim, 

ao Código de Trânsito Brasileiro, que também dispôs acerca dos limites de emissões 

veiculares. 

A Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, estatuiu os limites de emissão de 

monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx) e de 

aldeídos (CHO), para os veículos automotores, para os ciclos motor Otto e Diesel 

(Brasil, 1993). Esta lei foi alterada pela Lei nº 10.203, de 22 de fevereiro de 2001, que 

alterou os teores de álcool anidro que deveria ser adicionado à gasolina, fixando-o 

nos limites máximo e mínimo, respectivamente, em 20% e 25% (Brasil, 2001; 2003); 

e pela e pela Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011, que introduziu a política de 

inclusão de biocombustíveis, para os veículos à combustão interna (Brasil, 2011), 

mantendo, porém, inalterados, os limites de emissão estatuídos pela Lei nº 8.723/93, 

que para os veículos fabricados a partir de 1º de janeiro de 1997, deverão apresentar 

os limites máximos de emissão, em seus escapamentos, segundo a Tabela 2. 

 

Tabela 2. Limites de emissão por veículos automotores, constantes de Lei n° 

8.723/93, alterada pela Lei nº 10.203/2001; e pela Lei nº 12.490/11 (Brasil, 2001; 2003; 

2011). 

 

Substância Quantidade 

Monóxido de carbono (CO) 2,0 g/Km 

Hidrocarbonetos (HC) 0,30 g/Km 

Óxidos de nitrogênio (Nox) 0,60 g/Km 

Aldeídos (CHO) 0,030 g/Km 

Partículas – motor ciclo Diesel 0,050 g/Km 

CO em marcha lenta 0,50% 

 

A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Brasil, 1997), que estatuiu o Código 

de Trânsito Brasileiro – CTB, inovou ao incluir em seu texto, especificamente, nos arts. 

104 e 131, a exigência do controle de emissão de gases poluentes e de ruído, exigindo 

a expedição de Certificado de Licenciamento Anual, a ser expedido pelo Conselho 
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Nacional de Trânsito – CONTRAN, com base nos itens de segurança exarados pelo 

CONAMA. Contudo, vale asseverar que nem todos os estados-federados efetuam o 

licenciamento anual de seus veículos, com base em vistoria para controle de emissões 

de poluentes veiculares. 

O CONAMA, exercendo a competência que lhe foi auferida pela Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/80, visando minimizar as emissões 

provenientes de fontes móveis veiculares, criou, em 1986, através da Resolução 

CONAMA nº 18, de 6 de maio daquele ano, o Programa de Controle da Poluição do 

Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, cujos objetivos norteavam a redução dos 

níveis de emissão de poluentes de sorte a enquadrá-las dentro dos padrões de 

qualidade do ar; promover o desenvolvimento tecnológico nacional na engenharia 

automobilística e nos equipamentos de ensaio para medição da emissão de 

poluentes; criar programas de inspeção e de manutenção para veículos automotores 

já em circulação; conscientizar a população, quanto aos problemas da poluição do ar 

por motores à combustão interna; avaliar os resultados alcançados, no que tange à 

mitigação da poluição do ar, pelo Programa; e, por fim, promover a melhoria das 

características técnicas dos combustíveis líquidos, de maneira a reduzir as emissões 

de poluentes para os ar atmosférico (CONAMA, 2012). 

De maneira a atualizar o PROCONVE, diversas outras resoluções foram 

editadas pelo CONAMA, ao longo dos anos, no sentido de atualizar a normatização 

originária feita pelo PROCONVE, no sentido de incluir na tutela de redução de 

emissões os veículos pesados, geralmente à ciclo Diesel, os veículos de duas rodas 

e motociclos e, mais atualmente, os veículos operados à gás. 

 A Resolução CONAMA nº 315, de 29 de outubro de 2002, deu uma conotação 

mais específica à emissão de particulados por veículos de combustão interna, do que 

a que fora estatuída pela Lei n° 8.723/93, cujos limites, para os veículos produzidos a 

partir de 2009, encontram-se ilustrados na Tabela 3. 
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Tabela 3. Limite de emissões para veículos automotores, previsto pela Resolução 

CONAMA nº 315/2002 (CONAMA, 2012). 

 

Substância/Quantidade Passeio(1) Comercial leve(2) Comerciais pesados(3) 

Monóxido de carbono (CO) 2,0 g/Km 2,0 g/Km 2,7 g/Km 

Hidrocarbonetos Totais (THC) 0,3 g/Km 0,30 g/Km 0,05 g/Km 

Hidrocarbonetos não metano (NMHC) 0,16 g/m        0,05 g/Km                         0,06 g/Km 

Óxidos de nitrogênio (NOx) 0,25 g/Km 0,12 g/Km 0,25 g/Km 

Óxidos de nitrogênio (NOx) – Ciclo Diesel 0,60 g/Km 0,25 g/Km 0,43 g/Km 

Aldeídos (CHO) – exceto motores a gás 0,03 g/Km 0,02 g/Km 0,04 g/Km 

Material Particulado – motor ciclo Diesel 0,05 g/Km 0,05 g/Km 0,06 g/Km 

CO em marcha lenta (%/Vol) 0,50% 0,50% 0,50% 

(1) Veículos automotores leves de passageiros. 
(2) Veículos automotores comerciais, com massa até 1.700 Kg. 
(3) Veículos automotores comerciais, com massa maior do que 1.700 Kg. 

 

 

Tabela 4. Comparativo entre os limites de emissões para veículos automotores, no 

Brasil, previsto pela Resolução CONAMA nº 315/2002 (CONAMA, 2012), com os 

atribuídos pela agência norte americana (EPA, 2000); e com a diretriz de emissões da 

Comunidade Europeia (Kavalov, 2004). 

 

Substância/Quantidade Passeio(1) 

 

Comercial leve(2) 

 

Comerciais pesados(3) 

 Brasil EUA CE Brasil EUA CE Brasil EUA CE 

Monóxido de carbono (CO) 

[g/Km] 

2,0 2,11 2,30 2,11 2,11 4,17 2,7 2,11 5,22 

Hidrocarbonetos Totais (THC) 

 [g/Km] 

0,3 0,25 0,20 0,30 0,25 0,25 0,05 0,25 0,29 

Hidrocarbonetos não metano (NMHC) 

[g/Km] 

0,16 0,16 0,5(4) 0,05 0,16 0,78(4) 0,06 0,16 0,86(4) 

Óxidos de nitrogênio (NOx)  

[g/Km] 

0,25 0,25   ** 0,12 0,25 0,65 0,25 0,25 0,21 

Óxidos de nitrogênio (NOx) – Ciclo Diesel 

[g/Km] 

0,60 0,62 0,50 0,25 0,62 0,72 0,43 0,62 0,86 

Aldeídos (CHO) – exceto motores a gás 

[g/Km] 

0,03 0,21   ** 0,02 0,21  ** 0,04 0,21   ** 

Material Particulado – motor ciclo Diesel 

[g/Km] 

0,05 0,05 0,05 0,0 0,05 0,07 0,06 0,05 0,04 

CO em marcha lenta (%/Vol) 0,50%   **   ** 0,50%   **  ** 0,50%   **   ** 

 
(1) Veículos automotores leves de passageiros. 
(2) Veículos automotores comerciais, com massa até 1.700 Kg. 
(3) Veículos automotores comerciais, com massa maior do que 1.700 Kg. 
(4) A diretriz europeia aglutina HC e Nox, para os veículos ciclo Otto e Diesel. 
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O modelo de limites de emissões veiculares efetuado pela EPA (EPA, 2000), 

serviu de base para diversos países, pois está fundamentado em artigos científicos, 

inclusive para a elaboração dos limites de emissões contidos no PROCONVE 

(CONAMA, 1996), conforme se pode depreender da análise da Tabela 3, ratificando-

se que os atuais níveis de emissão, previstos pela Resolução CONAMA nº 315 

(CONAMA, 2012), chegam a ser mais restritivos do que os exarados pela EPA (EPA, 

2000).  

A maioria dos valores limites de emissões veiculares vigentes na Comunidade 

Europeia é maior do que os impostos nos EUA e no Brasil, fato compreensível, 

considerando-se que a união dos países europeus recebeu frotas de países cujos 

desenvolvimentos eram inferiores dos demais, como Portugal e a Grécia, tendo que 

impor valores inferiores de emissões veiculares, efetuando programas cujas restrições 

sejam acirradas com o tempo, para que, conjuntamente com a depreciação veicular e 

ingresso de veículos mais modernos que, pela facilidade de comércio no mercado 

comum europeu, já saem das fábricas com níveis de emissões menores a cada ano, 

tenham causado o menor nível de impacto sobre os mercados automobilísticos de 

veículos usados e novos, nos países menos desenvolvidos da CE, tanto que o 

planejamento da CE para a redução de emissões veiculares, tem metas até o ano 

2020 (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2010; UNEP/WHO, 2011). 

Observa-se que, assim como no controle das emissões de fontes fixas, a 

normatização de controle de poluentes veiculares fulcrou-se no controle quantitativo 

de emissões de monóxido de carbono - CO, compostos do óxido nítrico - NOx, material 

particulado – PM e hidrocarbonetos, separados pelos que não contêm metano, THC 

e NMHC, contudo, a falta de qualificação dos particulados emitidos, como os 

elementos-traço, podem causar grandes problemas na poluição do ar atmosférico, 

com sérias implicações à saúde humana e da biota. 

Em seu estudo de elementos-traço, através do biomonitoramento, efetuado na 

cidade de Goiânia, Brait (2008), observou a presença de elementos-traço com elevado 

grau de toxicidade, tendo encontrado em primazia Crômio, Cádmio e Chumbo e 

outros, em concentrações mais baixas: Cobre; Ferro; Manganês; e Zinco, os quais 

foram levantados pois, apesar de apresentarem um menor potencial tóxico nos seres 

humanos, apresentam-se comumente em grandes concentrações, principalmente em 

regiões com grandes concentrações de emissão por fontes móveis, de origem 

veicular. 
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Pelo fato das normas ambientais não apresentarem índices específicos de 

contaminação por elementos-traço, incluindo-os todos na classificação de emissão de 

Material Particulado – PM, quando ocorre a contaminação de pessoas ou da biota por 

elementos-traço, exsurge o crime ambiental, tipificado pelo art. 54 da Lei nº 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, combinado com o art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.938/81, que 

definem e tipificam os crimes ambientais, há de haver a exata discrição do crime e de 

seu agente causados, pois seguindo os Princípios Constitucionais da Presunção de 

Inocência; e da Legalidade, que esculpe que não pode existir crime sem previsão legal 

– nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali -,  ambos contidos no art. 5º da 

Carta Política de 1988 (Brasil, 1988),  caso não se encontre corretamente o 

enquadramento legal para a emissão efetuada, como estando acima dos limites 

considerados como patogênicos, o agente responsável pela contaminação, sempre 

conseguirá livrar-se da aplicação da pena. 

A saída que se pode encontrar para tipificar uma emissão de compostos 

inorgânicos como sendo patogênica e, portanto, capaz de ensejar o crime ambiental, 

é volver-se à antiga Lei de Introdução ao Código Civil, Lei nº 4.657, de 4 de setembro 

de 1942 – atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LIDB (redação 

dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro de 2010, onde em seu arts. 4º e 5º, 

encontra-se a saída para esses casos, haja vista que o art. 4º da referida lei, estatui 

que o juiz decidirá o caso seguindo a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

Direito, em casos de omissão legislativa; aplicando a lei, em atendimento aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5º, da LIDB).  

Dessarte, a aplicação subsidiária das normas ocupacionais, editadas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego – NRs, é a forma de se enquadrar os níveis de 

emissão ambientais, pois àquelas normas, pontualmente a NR-15 e NR-16 (Brasil, 

1978), especificam o quantitativo de cada elemento nocivo à saúde, a concentração e 

o tempo de exposição, capaz de alterar a higidez física do ser humano. Se a exposição 

ocupacional a determinado nível de um elemento afeta a saúde humana, pode-se 

extrapolar este conceito para a emissão ambiental, haja vista que a exposição a 

emissões de fontes fixas e móveis de particulados que coloquem no ar atmosférico 

substâncias em níveis que sobrepujem àqueles definidos pelas normas ocupacionais 

como causadores de patogenias, obviamente ensejarão afetação na saúde dos 

indivíduos expostos às emissões de poluentes atmosféricos, possibilitando a 

aplicação da lei penal, ao agente emissor dos poluentes ambientais. 
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Apesar de constituir uma chicana legal para tipificar o crime ambiental, encontra 

guarida lógico-jurídica para o enquadramento do agente poluidor, seja ele pessoa 

física ou jurídica, ao crime de poluição, nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei nº 6.938/81 

c/c os arts. 2º e 54 da Lei nº 9.605/98. O problema é que tal exegese legal encontra 

uma barreira de cunho antropocêntrico, pois seu  alvo seria somente os seres 

humanos, haja vista que inexistem normas capazes de serem aplicadas 

teleologicamente, para a tipificação de crimes ambientais contra a flora, fauna e solo, 

quando a emissão de compostos inorgânicos, em quantidades mínimas, por exemplo, 

causarem-lhes afetação patogênica, pois se os quantitativos de emissão de material 

particulado estiverem dentro dos níveis gerais preconizados pelas normas de emissão 

de elementos para o ar atmosférico, não haverá como classificar como poluição e 

punir o agente emissor com certeza do resultado, se o quantitativo da substância 

estiver dentro dos parâmetros definidos como permitidos para material particulado, 

pois o Princípio da Legalidade e da máxima In dubio pro reo, retirar-lhe-ão as 

possibilidades de responsabilização nas esferas penal e cível. 

Já predizia o doutrinador Edis Milaré, a necessidade de criação de novas 

legislações capazes de garantir a efetividade da tutela ambiental: 

 

Os anos de vigência de algumas legislações (federal e estaduais de 

São Paulo e Rio de Janeiro) resultaram em drásticas reduções de 

poluentes atmosféricos. Diante da experiência positiva, seria 

conveniente que se aperfeiçoasse o instrumental jurídico existente, 

com atualização de padrões e inserção de novos dados técnicos e 

socioeconômicos, de modo a introduzir na legislação um tratamento 

sistêmico da questão, que não deve andar simplesmente a reboque 

de códigos sanitários. 

Vale ainda recomendar que seja elaborada pelos Estados, onde ainda 

não existe, a legislação sobre poluição atmosférica, adaptando-se, 

então, ao corpo de leis e padrões para a peculiaridade estadual 

(Milaré, 2004). 

 

(...)  

 

Destarte, a Constituição conferiu amplíssima proteção ao ar 

atmosférico e poder de controle sobre as atividades capazes de polui-
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lo. Todavia, a legislação infraconstitucional carece de um diploma 

específico, que trate da matéria de forma geral e abrangente, 

estabelecendo, inclusive, uma política de redução de poluentes 

atmosféricos, com tributação específica para atividades poluidoras e 

com adoção de incentivos a novas formas de tecnologia ou de 

produção de energia limpa (Milaré, 2004). 

 

Importantíssimo, pois, a criação de normas capazes de tipificar os tipos de 

emissões, baseadas, ao menos, nos elementos inorgânicos mais comumente 

encontrados nas regiões antropizadas e grandes centros urbanos, para que se 

garanta a tutela efetiva da qualidade do ar atmosférico, livre de contaminantes 

patogênicos, que somente a correta especificação normativa das substâncias 

constantes das emissões por fontes fixas e móveis, será capaz de garantir a tutela de 

todos os seres vivos, pois o ser humano somente é capaz de frear seus impulsos de 

desenvolvimento a qualquer preço, quando a potestade lhe impinge sanções 

administrativas, cíveis e penais, de sorte a fazer com que o custo de redução das 

emissões fique aquém daquele imposto pelas condenações terminativas ambientais. 

 

5.2 Controle da poluição de efeito mediato. 

 

A poluição de efeito mediato é limitada à região onde se faz o lançamento. A 

restrição ao tabagismo, imposta pela Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, bem como 

a maior restrição do uso do fogo, em tratos culturais, trazida pela Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012 – lei que instituiu o Novo Código Florestal (Milaré, 2012), faz com 

que as emissões, mesmo que pequenas, cujo atingimento é de curto alcance, sejam 

a cada dia diminuídas e a população conscientizada da importância de se preservar o 

meio ambiente. 
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6 Conclusões 

 

As legislações ambientais que tutelam o ar atmosférico preconizam o 

monitoramento e o controle das emissões urbanas, focando, principalmente, os níveis 

de emissões de monóxido de carbono (CO); compostos de enxofre e de nitrogênio 

(SOx) e (NOx); hidrocarbonetos (HC); quantitativo de fumaça preta; e material 

particulado – MP, contudo, sem o controle qualitativo do que está incluso no material 

particulado. 

A legislação brasileira, assim como a de diversos países, fulcrou-se nas normas 

editadas pela agência de proteção ambiental norte-americana, para o balizamento dos 

limites das emissões de poluentes atmosféricos, tanto para fontes fixas como para 

fontes móveis, que é mais restritiva, contudo, dado o caráter do direito consuetudinário 

e à dinâmica da Common Law, específica para o Direto Anglo-saxônico, faz com que 

as atualizações das normas ambientais norte-americanas sejam mais céleres que as 

brasileiras, que sempre andam atrás do fato social. 

O Direito Ambiental brasileiro é constituído por um sistema normativo positivo 

avançado, quando cotejado com o dos demais países do mundo, atribuindo a todos o 

dever de tutelar o direito difuso ambiental, porém as normas infra legais carecem de 

um rigor científico mais aprofundado, pois, em verdade, sofre muitas influências dos 

setores produtivos, que têm assento na elaboração das Resoluçôes do CONAMA. 

Inexiste monitoramento ambiental da poluição do ar na maioria dos municípios 

brasileiros, considerando-se que a competência constitucionalmente atribuída aos 

estados-federados e à União, para legislar sobre poluição atmosférica, somente São 

Paulo exerce a tutela do monitoramento ambiental, em sua suplementaridade na tutela 

do ar atmosférico, contudo, somente o faz, devido aos grandes problemas que 

envolvem a poluição do ar e seus efeitos deletérios sobre a saúde da população, que 

lhe ensejaram enveredar pela vertente do controle do recurso natural ar. 

Mesmo as grandes capitais brasileiras não fazem uma tutela do ar atmosférico 

eficaz e, quando o fazem não o divulgam correta e diariamente à população tenha 

acesso aos dados da qualidade do ar e, quando divulgam tais dados, manipulam as 

informações, limitando-as ao conteúdo que poucas pessoas têm capacidade de 

correlacionar os dados à qualidade do ar atmosférico. 

Diante do desenvolvimento econômico e social que se encontra o Brasil, há 

necessidade de ampliar o sistema de monitoramento do ar atmosférico, para que seja 
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feita a efetiva tutela das emissões, tanto por fontes fixas, quanto por fontes móveis, 

normatizando o sistema de monitoramento de forma comum aos estados federados, 

respeitando-se a autonomia legislativa e administrativa dos entes políticos que 

compõem a República Brasileira, de sorte a promover a atualização dinâmica, com 

um limite temporal no tipo de tutela e das substâncias contidas na norma, incluindo os 

elementos-traço individualmente qualificados e quantificados, ao invés de deixá-los 

inclusos na vasta gama de “Materiais Particulados”, haja vista que existem metais 

traço presentes no ar atmosférico que, mesmo que ínfimas quantidades, isto é, dentro 

dos quantitativos para PM10 e PM2,5 permitidos, que possuem efeitos prejudiciais para 

a saúde pública e para a manutenção dos recursos naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

7 Referências bibliográficas 

 

ANÁLISE. Edição Especial Rio +20. Análise. Rio de Janeiro: Ed. Especial, 2012. 

ANATOLAKI, CH.; TSITOURIDOU, R. Relationship between acidity and ionic 
composition of wet precipitation. A two years study at an urban site, Thessaloniki, 
Greece. Atmospheric Research, v. 92, p. 110-113, 2009. 

ARTAXO, P. A problemática da poluição do ar em regiões metropolitanas. Ambiente 
urbano e qualidade de vida: Pólis, v. 3, p.28-36, 1991. 

BÁEZ, A.; BELMONT, R.; GARCÍA, R.; PADILLA, H.; TORRES, M. C. Chemical 
composition of Rainwater collected at a southwest site of Mexico City, Mexico. 
Atmospheric Research, v. 86, p. 61-75, 2007. 

BEYERSDORF, A. J.; BLAKE, D. R.; SWANSON, A.; MEINARDI, S.; ROWLAND, F. 
S.; DAVIS, D. Abundances and variability of tropospheric volatile organic 
compounds at the South Pole and other Antartic Locations. Atmospheric 
Environment, v. 44, p. 4565-4574, 2010. 

BOKO, M.; I. NIANG, A.; NYONG, C.; VOGEL, A.; GITHEKO, M.; MEDANY, B.; 
OSMAN-ELASHA, R.; TABO, P.; YANDA. Africa. Climate change 2007: impacts, 
adaptation and vulnerability. Contribution of Working group II to the Fourth 
Assessmente Report to the Intergovernamental panel on climate change. 
Cambridge, UK: Cambridge University Press2007, p. 433-467, 2007. 

BRAIT, C. H. H. Monitoramento ambiental de metais utilizando biomonitores e 
sistema passivo de coleta de poluentes. Tese de doutorado apresentada no 
programa de pós-graduação de Ciências Ambientais, 110 p., Goiânia – GO: UFG, 
2008. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, alterada pela 
Emenda Constitucional de 1969. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/em
c01-69.htm. Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, de 5 de outubro 
de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Contultado em 
maio de 2013. 

BRASIL, Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro (Redação dada pela Lei nº 12.376, de 30 de dezembro 
de 2010). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del4657.htm. Consultado em maio de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm


74 
 

BRASIL, Lei nº 6.151, de 4 de dezembro de 1974. Dispõe sobre o Segundo Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND), para o período de 1975 a 1979. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6151.htm. Acessado em 
maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980. Dispõe sobre as diretrizes básicas para 
o zoneamento industrial nas áreas críticas de produção, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6803.htm, consultado em 
maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. 
Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993. Dispõe sobre a redução de emissão 
de poluentes por veículos automotores e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8723.htm. Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condiutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 10.203, de 22 de fevereiro de 2001. Dá nova redação aos arts. 9º e 
12 da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução de 
emissão de poluentes por veículos automotores, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10203.htm. 
Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Lei nº 12.490, de 16 de setembro de 2011. Altera as Leis nos 9.478, de 6 de 
agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política 
e a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de 
combustíveis; o § 1o do art. 9o da Lei no 8.723, de 28 de outubro de 1993, que 
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores; as Leis 
nos 10.336, de 19 de dezembro de 2001, e 12.249, de 11 de junho de 2010; o 
Decreto-Lei no 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre a transformação do 
Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa pública; a Lei no 10.683, de 
28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República 
e dos Ministérios; revoga a Lei no 7.029, de 13 de setembro de 1982; e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12490.htm. Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Organiza a proteção do 
patrimônio histórico e artístico nacional. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htmç. Consultado em maio 
de 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6151.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6803.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8723.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10203.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12490.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12490.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htmç


75 
 

BRASIL, Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934. Decreta o Código de Águas. 
Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. 
Consultado em maio de 2013. 

BRASIL, Decreto-Lei nº 1.413, de 31 de julho de 1975. Dispõe sobre o controle da 
poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1413.htm, 
Consultado em maio de 2013. 

BRASIL. Portaria do GM Ministério do Trabalho e Emprego, nº 3.214, de 8 de junho 
de 1978. NR-15 – Atividades e Operaçoes Insalubres. Dispõe sobre as 
atividades ou operações consideradas insalubres. Disponível em: 
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C140136A8089B344C39/NR-
15%20%28atualizada%202011%29%20II.pdf. Consultada em maio de 2013. 

BRASIL. Portaria GM do Ministério do Trabalho e Emprego, nº 3.214, de 8 de junho 
de 1978. NR-16 – Atividades e Operaçoes Perigoas. Dispõe sobre as atividades 
ou operações perigosas. Disponível em: 
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A35F7884401366032742033EF/NR-
16%20%28atualizada%202012%29.pdf.  Consultada em maio de 2013. 

BUNIO, A.; SZYGULA, R.; TUBEK, S.; KRASOWSKI, G. The content of elements in 
Rainwater and its relation to the frequency of hospitalization for diabetes and 
obesity in Opole Voivodship, Poland, during 2000-2002. Biological Trace 
Element Research, V. 136, p. 149-156, 2010. 

CAMPOS, A. (org.). Atlas da exclusão social no Brasil, volume 2: dinâmica e 
manifestação territorial. São Paulo: Cortez Editora, 2003. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA. Resoluções do 
CONAMA vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. 
Ministério do Meio Ambiente, Brasília: MMA, 2012. 

CONCEIÇÃO, G. M. S.; SALDIVA, P. H. N. S.; SINGER, J. M. Modelos MLG e MAG 
para análise da associação entre poluição atmosférica e marcadores de morbi-
mortalidade: uma introdução baseada em dados da cidade de São Paulo. Revista 
Brasileira de Epidemiologia, v. 4, p. 206-219, 2001. 

CORREIA-DEUR, J. E. D.; CLAUDIO, L.; IMAZAWA, A. T.; ELUF-NETO, J. Variations 
in peak expiratory flow measurements toa ir pollution and allergic sensitization in 
children in São Paulo, Brazil. Americal Journal of Industrial Medicine, v. 55, p. 
1087-1098, 2012. 

Da MOTTA, R. S. M.; FERNANDES, A. P. Custos Associados à poluição do ar no 
Brasil. Pesquisa e Planejamento Econômico, v. 5, 1995. 

DEMAJOROVIC, J.; MACDOWELL, S. Meio ambiente, condições de vida e políticas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del1413.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C140136A8089B344C39/NR-15%20%28atualizada%202011%29%20II.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A36A27C140136A8089B344C39/NR-15%20%28atualizada%202011%29%20II.pdf


76 
 

sociais. Boletim de Conjuntura Política e Social. FUNDAP, v. 21, p. 68-72, 1996. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY – EPA. Federal and California exhaust 
and evaporative emission standards for light-duty vehicules and light-duty 
trucks. United States Environmental Agency, 2000. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Fact Sheet final revisions to the national 
ambient air quality standards for particle pollution (particulate matter). 2006. 
Disponível em: <http://www.epa.gov/pm/pdfs/20060921_factsheet.pdf>. 
Consultado em abril de 2013. 

ESTEVES, G. R. T. Custos da poluição dos transportes na saúde pública da 
Região Metropolitana de São Paulo. Tese de doutorado. São Paulo: 
NIPE/FEM/UNICAMP, 2002. 

EURLEX. Comunidade Europeia, Diretiva 2001/81/EC. Disponível em: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0081:200
90420:EN:PDF. Consultado em maio de 2013. 

FERREIRA, L. C.; BARBI, F. Questões ambientais e prioridades na China. SBPC. São 
Paulo: Revista Eletrônica de Jornalismo Científico, 2012. Disponível em http:// 
http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=76&id=954. 
Consultado em abril de 2013. 

FONTENELE, A. P. G.; PEDROTTI, J. J. Avaliação de metais traços e íons 
majoritários em águas de chuva na cidade de São Paulo. Química Nova, v. 32, 
p. 839-844, 2009. 

GOLDENBERG, J. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: USP, 
1998. 

GONZÁLES, C. M.; ARISTIZÁBAL, B. H. Acid rain and particulate matter dynamics in 
a mid-sized Andean city: The effect of rain intensity on ion scavenging. 
Atmospheric Environment, v. 60, p. 164-171, 2012. 

INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS APLICADAS – IPEA. Poluição veicular 
atmosférica. Brasília, DF: Comunicados do IPEA. IPEA, 2011. 

JACOBI, P. R. (coord.) Poluição do ar em São Paulo e resposta da ação pública. São 
Paulo, SP: Cadernos CEDEC, v. 60, 1997. 

KAVALOV, B.; PETEVES, S. D. EUROPEAN UNION. Impacts of the increasing 
automotive Diesel consumption in the EU. Europe Union. Europe Comission. 
Institute for Energy, 2004. Disponível em 
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/6254/1/EUR%
2021378%20EN.pdf. Consultado em maio de 2013. 

http://www.epa.gov/pm/pdfs/20060921_factsheet.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0081:20090420:EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0081:20090420:EN:PDF
http://www.comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=76&id=954
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/6254/1/EUR%2021378%20EN.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/6254/1/EUR%2021378%20EN.pdf


77 
 

LANDUNFO, E., PAPAYANNIS, A., ARTAXO, P., CASTANHO, A. D. A., DE FREITAS, 
A. D., SOUZA, R. F., VIEIRA JR., N. D., JORGE, M. P. M. P., SANCHES-
CCOYLLO, O. R., MOREIRA, D. S. Synergetic measurements of aerossol over São 
Paulo, Brazil using LIDAR, sunphotometer and satellite data during the dry season. 
Atmospheric Chemistry and Physics, v. 3, p. 1523-1539, 2003. 

MACHADO, PAULO AFFONSO, L. Direito ambiental brasileiro. São Paulo, SP: 
Malheiros Editores, 2005. 

MANTEGA, G. A economia política brasileira. São Paulo: Ed. Polis/Vozes, 1987. 

MARIHAMA, A. C. D.; AMARO, C.; TOMINAGA, E. N. S.; YAZAKI, L. F. O. L.; 
PEREIRA, M. C. S; PORTO, M. F. A.; MUKAI, P.; LUCCI, R. M. Integrated solutions 
for urban runoff pollution control in brazilian metropolitan regions. Water Science 
and Technology, v. 66, p. 704-711, 2012. 

MARTINS, L. C.; LATORRE, M. R.; CARDOSO, M. R.; GONÇALVES, F. L.; SALDIVA, 
P. H. BRAGA, A. L. Air pollution and emergency room visits due to peneumonia 
and influenza in São Paulo, Brazil. Revista de Saúde Pública, v. 36, p. 88-94, 
2002. 

MILARÉ. E. Direito do ambiente. Doutrina – jurisprudência – glossário. São Paulo, 
SP: Editora Revista dos Tribunais, 2004. 

MILARÉ, E.; MACHADO, P. A. L. Novo código florestal. Comentários à Lei nº 
12.651, de 25 de maio de 2012 e à MedProv 571, de 25 de maio de 2012. São 
Paulo, SP: Editora Revista dos Tribunais, 2012. 

MORAES, A. Direito Constitucional. São Paulo, SP: Atlas, 6.ª Ed., 1999. 

MORAES, L. C. S. Curso de Direito ambiental. São Paulo, SP: Atlas, 2004. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL.  Advancing the science of climate change. 
Washington, EUA: The National Academies Press, 2010. 

NUNES, L. M. Legislação nacional em poluição do ar. Faro, Portugal: Universidade do 
Algarve, p. 1-14, 2005. 

PEREIRA JR., J. S. Legislação brasileira sobre poluição do ar. Brasília, DF: 
Câmara dos Deputados, 2007. 

PHILIPPI JR., A; ALVES, A. C. Curso interdisciplinar de Direito Ambiental. São 
Paulo, SP: Editora da Universidade de São Paulo – USP, 2005. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE. Constituição da República 
Democrática de Timor-Leste. 2002. Disponível em: http://timor-leste.gov.tl/wp-

http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_PT.pdf


78 
 

content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_PT.pdf. Consultado em abril de 
2013. 

REPÚBLICA DA ARGENTINA. Constitución Nacional. 1994. Disponível em: 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php. Consultado em 
abril de 2013. 

REPÚBLICA DE PANAMÁ. Constitución Política de la República de Panamá. 2004. 
Disponível em: 
http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D
&tabid=123. Consultado em abril de 2013. 

REPÚBLICA DO CHILE. Constitución 1980 con reformas hasta 2005. Disponível em: 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Chile/chile05.html#mozTocId474736. 
Consultado em abril de 2013. 

REPUBBLICA ITALIANA. Constituzione dela Repubblica Italiana. 1947. Disponível 
em: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/costituzione.pdf. 
Consultado em abril de 2013. 

REPUBLIC OF MACEDONIA. Law on ambiente air quality. Official Gazette of the 
Republic of Macedonia. 67 (2004). 

REPUBLIC OF POLAND. The Constitution of the Republic of Poland. 1997. Disponível 
em: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm. Consultado em abril 
de 2013. 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. Constitution of the Republic of South Africa. 1997. 
Disponível em: http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm. 
Consultado em abril de 2013. 

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. National Climate Change Response White Paper. 
49 p., 2011. 

REPUBLIC OF TURKEY. Air Quality Management. Nisan, p. 28-29, 2010. 

RIBEIRO, L. R. P. Da responsabilidade penal da pessoa jurídica e a nova lei dos 
crimes ambientais. Revista de Direito Ambiental, v. 12, p. 51-57, 1998. 

ROCHA, F. A. N. G. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Revista de Direito 
Ambiental, v. 27, p. 71-126, 2002. 

VENOSA, S. S. Introdução ao estudo do Direito. Primeiras linhas. São Paulo, SP: 
Editora Atlas, 2007. 

http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/Constituicao_RDTL_PT.pdf
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php
http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123
http://www.asamblea.gob.pa/main/LinkClick.aspx?fileticket=fDgmRvYW8cY%3D&tabid=123
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Chile/chile05.html#mozTocId474736
http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/pdf/costituzione.pdf
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm
http://www.info.gov.za/documents/constitution/index.htm


79 
 

SALIBA, T. M. Curso básico de segurança e higiene ocupacional. São Paulo, SP: 
LTR, 2004. 

SÃO PAULO, BRASIL. Lei nº 997, de 31 de maio de 1976. Dispõe sobre o controle da 
poluição do meio ambiente. Disponível em 
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=197606
03&Caderno=Poder%20Executivo&NumeroPagina=1. Consultado em abril de 
2013. 

SICHES, L. R. Vida humana, sociedad y derecho. Barcelona, Espanha: Ed. Del 
Carlo, 2003. 

SILVA, J. A. Direito à qualidade do meio ambiente. Brasília, DF: Revista do 
Advogado. p. 18-46, 1985. 

SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo, SP: Ed. 
Malheiros, 16ª Ed., 1998. 

SILVA, J. A. Fundamentos constitucionais da proteção do meio ambiente. São Paulo, 
SP: Revista de Direito Ambiental, v. 27, p. 51-57, 2002. 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM. 1992 Constitution of the Socialist Republic of 
Vietnam. 1992, as Amended 25 December 2001. Disponível em: 
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92%28aa01%29.pdf. 
Consultado em abril de 2013. 

SODEMAN, H., POMMIER, M., ARNOLD, S. R., MONKS, S. A., STEBEL, K., 
BURKHART, J. F., HAIR, J. W., DISKIN, G. S., CLERBAUX, C., COHEUR, P. F., 
HURTMANS, D., SCHLAGER, H., BLECHSCHMIDIT, A. – M., KRSISTJÁNSSON, 
J. E., STOHL, A. Episodes of cross-polar transport in the Artic troposphere during 
July 2008 as seen from models, satellite, and aircraft observations. Atmospheric 
Chemistry and Phisics, v. 11, p. 3631-3651, 2011. 

SOUSA, D. F. J. História da resistência timorense. Brasília, DF: Ed. Theasaurus, 
2010. 

SPAREMBERGER, R. F. L. (org.). Direito ambiental: um olhar para a cidadania e 
sustentabilidade planetária. Caxias do Sul, RS: Ed. Educs, Universidade de 
Caxias do Sul, 2006. 

UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME; e WORLD 
METEOROLOGICAL SOCIETY. Integrated assessment of black carbono and 
tropospheric ozone. Summary for Decision Markers, 2011. Disponível em: 
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf. Consultado em 
abril de 2013. 

UNEP - UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME 2012. The Emissions 

http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=19760603&Caderno=Poder%20Executivo&NumeroPagina=1
http://dobuscadireta.imprensaoficial.com.br/default.aspx?DataPublicacao=19760603&Caderno=Poder%20Executivo&NumeroPagina=1
http://www.vietnamlaws.com/freelaws/Constitution92%28aa01%29.pdf
http://www.unep.org/dewa/Portals/67/pdf/BlackCarbon_SDM.pdf


80 
 

Gap Report 2012. United Nations Environment Programme (UNEPE), Nairobi. 
Disponível em: http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/. 
Consultado aos 15 de abril de 2013. 

UNITED NATIONS. ECONOMIC COMISSION FOR EUROPE. Hemispheric 
transport of air pollution. Genebra, 2010. 

VIEIRA, S. E.; STEIN, R. T.; FERRARRO, A. A.; PASTRO, L. D.; PEDRO, S. S. C.; 
LEMOS, M.; DA SILVA, E. R.; SLY, P. D.; SALDIVA, P. H. Urban air pollutants are 
significant risk factors for asthma and pneumonia in children: the influence of 
location on the measurement of pollutants. Archivos de broconeumologia, v. 
48, p. 289-395, 2012. 

YONGYONG, G.; HUO, X.; LI, Y.; WU, K.; LIU, J.; HUANG, J.; ZHENG, G.; XIAO, Q.; 
YANG, H.; WANG, Y.; CHEN, A.; XU, X. Monitoring of lead, cadmium chromium 
and nickel in placenta from an e-waste recycling town in China. Science of the 
total environment. V. 408, 2010, p. 3.113-3.117. 

WHO – World Health Organization. Air quality guidelines. Global update 2005. 
Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Alemanha: 
Who Regional Office for Europe Publications, 2006. 

 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Public Health and the Environment. Genebra, 
2009. Disponível em 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/angola.pdf. 
Consultado em abril de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012/
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/national/countryprofile/angola.pdf


81 
 

CAPÍTULO 3 

Análise de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) no ar 

atmosférico usando sistema passivo de amostragem para 

monitoramento ambiental 

 

Muro Jr., Aldo1,2; Antoniosi Filho1,2, Nelson Roberto; e Alves, Maria Isabel Ribeiro2 

1, 2 Programa de doutorado em Ciências Ambientais – Universidade Federal de 

Goiás – Campus II, Samambaia, Bloco ICB IV, Goiânia – Goiás, Brasil. 

2   Laboratório de Métodos de Extração e Separação, Universidade Federal de 

Goiás– Campus II, Samambaia, Bloco ICB IV, Goiânia – Goiás, Brasil. 

aldomuro@outlook.com 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho teve como escopo o monitoramento de poluentes atmosféricos 

orgânicos, em especial hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), coletados por 

meio de sistemas passivos fixados em postes destinados à eletrificação. O 

monitoramento desses poluentes atmosféricos foi efetuado em período de estiagem, 

em Goiânia (Estado de Goiás - Região Centro-Oeste do Brasil). As amostras foram 

obtidas via extração com solvente e analisadas por Cromatografia Gasosa de Alta 

Resolução com Detector por Ionização em Chama (HRGC-FID), sendo investigada a 

presença dos 16 PAH considerados como os prioritários pela Agência Ambiental 

Americana (EPA), utilizada como referência por diversos países. Os resultados 

demostraram que o método de sensoriamento passivo proposto, denominado SISCO, 

foi eficaz na qualificação de PAH no meio ambiente-ar, permitindo a qualificação de 

PAH em regiões metropolitanas, principalmente em locais abertos, que não possuam 

cânions formados entre prédios. 

 

Palavras-Chave: meio ambiente, poluição atmosférica, hidrocarbonetos aromáticos 

polinucleares, monitoramento passivo. 
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PAH analysis of PAH in atmospheric air using passive system 

sampling for environmental monitoring 

 

Abstract 

 

This work was scoped to the monitoring of air pollutants organic, especially polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAH), collected through passive systems fixed on poles for 

the electrification. The monitoring of these pollutants was conducted in the dry season, 

in Goiânia (Goiás State - Midwest Region of Brazil). The samples were obtained by 

solvent extraction and analyzed by Gas Chromatography High Resolution Detector 

with Flame Ionization (HRGC-FID), and investigated the presence of the 16 PAH 

considered as priority by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA), used as a 

reference in several countries. The results showed that the method of sensing liability 

proposed, called SISCO, was effective in the qualification of PAH in the environment-

air, allowing the qualification of PAH in metropolitan areas, especially in open areas, 

which do not have canyons between buildings. 

 

Keywords: environment, pollution, polynuclear aromatic hydrocarbons, monitoring 

liability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

1. Introdução 

 

A poluição atmosférica é composta por uma mistura complexa de partículas 

sólidas e de gotículas dispersas no ar atmosfera, formada por um conjunto multifatorial 

difuso (EPA, 2006).  

O grande volume de motores de combustão interna e de processos industriais 

que emitem particulados na atmosfera, contendo CO, Pb e outros elementos-traço, 

NO2, SO2 e outras substâncias agrupadas em particulados complexos, juntamente 

com reações incompletas dos poluentes primários, são os responsáveis pela maior 

quantidade de particulados que poluem a atmosfera e o ar que os seres vivos respiram 

para sua manutenção (Jacobi, 1997; Silva, 2003). 

Os países que possuem sistemas de monitoramento do ar atmosférico, 

somente regulamentam emissões de SOx, NOx, CO, Pb e O3, à exceção dos EUA, 

que limitam a emissão de partículas poluidoras da atmosfera, segregando-as em dois 

padrões distintos, Particulate Matter – PM, inferiores a 2,5µm (PM2,5), capazes de 

causar diversas patologias nos seres que dependem da respiração para sua 

manutenção; e partículas grosseiras inaláveis, com diâmetros inferiores a 10µm 

(PM10), que afetam a qualidade do meio ambiente artificial, causando fogs e danos 

aos prédios edificados e aos monumentos (EPA, 2006, NRC, 2010; UNEP/WMO, 

2011). 

No Brasil, inexistem normas balizadoras da qualidade do ar, que relativizem o 

tamanho dos particulados dispersos na atmosfera e os efeitos sobre a saúde pública 

e o bem-estar individual dos seres humanos. A única forma de monitorar a qualidade 

do ar atmosférico é através da utilização da normatização da EPA, como fonte de 

referência técnica e científica e os trabalhos científicos de centros de pesquisa e de 

universidades que se ocupam com a qualidade do ar atmosférico e suas implicações 

sobre a saúde humana (Artaxo, 1991; Demajorovich, 1996; Jacobi, 1997; Esteves, 

2003; Mendes, 2004; Habermann, 2012). 

O objetivo geral do presente estudo é apresentar um sistema de monitoramento 

da presença de PAH no ar atmosférico, por sensoriamento passivo, através de um 

sistema simples e barato, utilizando papéis filtro fixados em diversos pontos de um 

centro urbano de uma grande capital, na Região Centro-Oeste do Brasil. Objetivou-se 

o monitoramento qualitativo de PAH na atmosfera pelo fato de que essas substâncias 
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não são monitoradas pelos grandes centros que utilizam o monitoramento do ar, como 

parâmetro da qualidade do ar atmosférico em suas regiões metropolitanas.  

 

2. Monitoramento da poluição do ar por sensoriamento passivo. 

 

As projeções para a poluição atmosférica é que haja um incremento 

exponencial nos próximos anos. 

A atual polarização econômica para o Oriente, com metas de crescimento da 

produção industrializada na China e na Índia, com a abertura daqueles mercados, é 

alarmante para as condições de sobrevivência no Planeta, pois já foi amplamente 

constatado que a maior fonte de poluição do ar advém da geração e do uso da energia 

(Baird, 2002), a qual é obtida nestes países, sobretudo, pela queima de carvão. Na 

China, a má qualidade do ar fez com que, durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008, 

o governo tomasse medidas para diminuir a poluição atmosférica, restringindo o 

trânsito de veículos, e proibindo o funcionamento de algumas indústrias.  

Preocupados com a qualidade do ar, a maior parte dos países efetua o 

monitoramento da poluição atmosférica, principalmente nas grandes capitais. 

Contudo o monitoramento é efetuado geralmente para acompanhar os níveis de 

particulados e das substâncias mais comumente encontradas no meio ambiente-ar 

urbano, que são as substâncias derivadas da emissão de compostos orgânicos 

advindos da combustão incompleta de hidrocarbonetos oriundos da combustão 

incompleta dos motores dos veículos. 

Os hidrocarbonetos aromáticos, em particular o benzeno, o tolueno, o 

etilbenzeno e os xilenos (BTEX), encontram-se presentes nas áreas urbanas como 

principais poluentes (Seinfeld, 1998), sendo a maior parte da contaminação 

atmosférica urbana por BTEX, causada justamente pela poluição veicular. O benzeno 

é o principal poluente orgânico encontrado no ar, em locais onde existem emissões 

de combustíveis fósseis, sendo sujeito a restrições em diversos países. 

A União Européia, por exemplo, lançou a Diretriz 2000/60/CE (EURLEX, 2001), 

que fixou o limite de emissão do benzeno, para a atmosfera urbana, na concentração 

de 5 µg.m-3. 

Juntamente com o monitoramento de BTEX faz-se o controle dos níveis de 

monóxido e dióxido de carbono, os quais são as substâncias passivas de controle e 

de normatização pelas cidades que representam os grandes centros urbanos 
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mundiais, e que avaliam desde o ar aspirado, passando por substâncias advindas de 

compostos de petróleo depositados no solo (Shin, 2000), até a forma com que o 

ângulo de estacionamento dos veículos é capaz de mitigar os efeitos da poluição 

atmosférica sobre os seres humanos (Gallager, 2011). 

O monitoramento que é efetuado pelas administrações públicas das grandes 

cidades é um processo caro, pois depende de equipamentos fixos e de grande porte 

e que, portanto, tem de ser espalhados por diversos pontos das grandes cidades para 

que se obtenham dados estatísticos capazes de predizer e controlar os níveis de 

poluição ambiental atmosférica em todo o grande centro urbano. Além disso, 

monitores ativos e fixos estão sujeitos a influências pontuais externas que podem 

mascarar os resultados dos dados obtidos da qualidade do ar atmosférico através 

deste tipo de monitoramento. 

Os equipamentos aspirados móveis que são fixados em veículos públicos que 

trafegam em diversos pontos urbanos e em rodovias, estão sujeitos a ficarem 

carreados de substâncias emitidas por um determinado veículo que, porventura, fique 

em sua frente de captação aspirada e que esteja a emitir poluentes por seu cano de 

descarga, em desacordo com os padrões permitidos e aceitáveis para a vida humana 

e para a garantia de qualidade do meio ambiente. 

Os sensores fixos também sofrem a influência de veículos desregulados que 

passem próximos ou que estacionam defronte ao aspirador fixo, e que, geralmente, 

ao deixarem o local, emitem grandes quantidades de fumaça e de particulados, 

alterando a fidedignidade estatística dos resultados, principalmente pelo fato destes 

serem geralmente coletados em curtos períodos, de até 24h. 

A leitura que é feita pelos resultados obtidos pelos sensores instalados em 

grandes centros urbanos é tratada estatisticamente, contudo, veículos fora dos 

padrões normais de emissões, acarretam alterações importantes nas curvas 

estatísticas, tornando-se dados pontuais capazes de alterar a média. 

Outro ponto que depõe contra o sistema de monitoramento ativo, é o elevado 

custo que tem, fato que dificulta a instalação em pequenos centros urbanos e em 

meios rurais, e que impede a sua instalação em residências, locais que têm sido objeto 

de estudo, como ponto sinérgico entre a poluição atmosférica e doenças que afetam 

a saúde humana (Bryony, 2004). 

No sentido de melhorar o sistema de monitoramento da poluição atmosférica, 

de sorte a torná-la mais barata, acessível a todos os locais onde se almeja o controle 
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das emissões atmosféricas, diversas pesquisas têm sido efetuadas no sentido de 

aprimorar o grande leque que constitui o sensoriamento passivo para o controle da 

qualidade do ar ambiental, mediante a utilização de plantas e de animais (Urbat, 2004; 

Meireles, 2009; Naszradi, 2004). 

Um interessante estudo foi efetuado na Bahia (Brasil), para controlar o nível de 

poluição atmosférica através do monitoramento passivo, especificamente o 

biomonitoramento através de plantas, para determinar os efeitos dos agentes 

genotóxicos (Meireles, 2009). As plantas podem ser utilizadas como bioindicadores, 

pois crescem ao longo do tempo, sendo capazes, portanto, de registrar 

biodinamicamente as alterações do ar atmosférico, decorrente do que padecem com 

as variações da qualidade do ar, podendo demonstrar clara e repetidamente os efeitos 

negativos da poluição atmosférica sobre os organismos vivos. 

Os autores utilizaram clones de T-pallida, plantas comumente encontradas em 

parques públicos urbanos, e as colocaram a 1,70m do solo para efetuar o 

biomonitoramento passivo em locais de fluxos variáveis de veículos, durante o 

interregno de, aproximadamente, um ano e meio, com resultados positivos para 

alteração genética decorrente da ação antrópica geradora da poluição atmosférica 

(Meireles, 2009). 

Em um centro urbano, na Itália, foram utilizados sensores passivos já 

encontrados em nível comercial, da Radiello®, para o monitoramento e controle da 

poluição veicular (Iovino, 2008). Esses sensores, há muito utilizados em pesquisas de 

monitoramento do ar atmosférico, baseados na adsorção de particulados em uma 

espuma de poliuretano, que pode ficar exposta, e em ambientes fechados como 

residências e ambientes laborais (Brait, 2008; Know, 2008). A espuma, denominada 

PUF, pode ficar envolta em uma câmara de aço inoxidável, com aberturas existentes 

em janelas laterais, para fixação em ambientes externos (Pozo, 2004; Harner, 2004). 

O biomonitoramento da poluição do ar também pode ser efetuada através da 

análise da pelagem e penugem de animais silvestres e aves (Brait, 2008; Chyla, 2000). 

Brait (2008) analisou os níveis de metais encontrados em animais silvestres e 

em pombos que, por serem aves que se adaptam muito bem a viver em cidades, estão 

carreados de substâncias, de maneira endógena devido à alimentação; e exógena 

através de substâncias que se encontram presentes no ar atmosférico e que sorvem 

em suas penas devido à grande oleosidade que constitui uma proteção de 

impermeabilidade natural em aves (Brait, 2008). 
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Como o biomonitoramento por animais apresenta muitas dificuldades em sua 

utilização, desde problemas legais até a dificuldade de coleta de pelos de animais 

silvestres e captura para coleta de penas para os pombos que habitam os grandes 

centros, bem como aceitação dos resultados, dada a controvérsia do processo de 

análise que envolve várias fases e procedimentos de lavagem para a preparação das 

amostras (Brait, 2008). Brait (2008) desenvolveu um sistema de monitoramento 

passivo, denominado SISCO – Sistema de Coleta de Poluentes Atmosféricos. 

Para o desenvolvimento do SISCO, Brait (2008) tentou reproduzir a sorção que 

ocorre na cera existente nas aves, através da deposição de uma cera polimetilênica, 

insolúvel em água, em papéis filtro quantitativo, que foram colocados na cera fundida. 

A cera utilizada foi escolhida de sorte a reproduzir mais fidedignamente àquela 

encontrada em penas de pombos, devido ao alvo do trabalho ser o monitoramento 

passivo do ar atmosférico urbano, sem a utilização do biomonitoramento. 

Os papéis-filtro preparados com a cera, foram fixados em suportes de alumínio, 

em 29 pontos localizados em zonas de grande fluxo de veículos, da cidade de Goiânia 

(Goiás), localizada na Região Centro-Oeste do Brasil. 

Os sensores passivos, SISCO, foram apostos em postes de eletricidade 

destinados à iluminação pública, em uma altura de 4,5m, aproximadamente, para 

evitar o manuseio por pedestres curiosos, expostos durante a época de estiagem 

regional, durante 15 dias. 

Brait (2010) avaliou elementos-traço em vários locais da região urbana de 

Goiânia, através do uso do sistema passivo denominado SISCO. Tal monitoramento 

demonstrou a presença de particulados totais e de elementos-traço como Cd, Cr, Pb, 

Cu, Fe, Mn, Zn, todos deletérios à saúde humana e constituintes da poluição 

atmosférica, decorrentes da ação antrópica. 

Assim, Brait (2010) ratificou que o baixo custo e a grande facilidade de 

manuseio com este tipo de monitoramento passivo do controle do meio ambiente-ar, 

propicia o monitoramento dos níveis de poluição atmosférica, por metais traço, com 

maior eficácia e menor custo do que aquele realizado por biomonitoramento com pelos 

e penas de animais, pois eliminam-se as restrições advindas das dificuldades de 

coleta dos pelos e penas dos animais, bem como a variável de sua localização, pois 

os pontos fixos em locais pré-determinados dos centros urbanos, propiciam o 

monitoramento preciso da poluição do ar, nos locais onde se almeja efetuar o controle. 



88 
 

A poluição atmosférica não está limitada a avaliação da presença de BTEX e 

de elementos-traço. Substâncias orgânicas, como bifenilas policloradas (PCBs), 

difenis-éteres polibromados (PBDES) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

(PAH), muitas vezes oriundas de aplicações de pesticidas na zona rural, que são 

carreados pelo vento, atingem a zona urbana, contaminando o ar atmosférico dos 

grandes centros, causando grandes efeitos sobre a saúde dos seres vivos (Bruckman, 

2011; Iovino, 2008; Shoeib, 2004). 

O mesmo ocorre com os PAH oriundos dos processos de queima incompleta 

de combustíveis fósseis e de processos de fabricação que ocorrem em zonas 

industriais e, principalmente pelos motores de combustão interna, que são passíveis 

de monitoramento através de sensoriamento passivo, com bons resultados, aliado à 

simplicidade e ao baixo custo do procedimento (Harner, 2004; Pozo, 2004). 

O presente trabalho objetivou o monitoramento dos PAH presentes no ar 

atmosférico, através da utilização de sensores passivos de baixo custo, para aplicação 

em períodos de estiagem.  

 

3. Procedimento experimental 

 

 

3.1. Sistema de monitoramento passivo de poluentes atmosféricos 

(SISCOS) 

 

 

O sistema SISCO, desenvolvido por Brait e Antoniosi (2010), consiste em uma 

haste ligada a um círculo de alumínio, onde é fixado um papel de filtro embebido em 

cera. Com o objetivo de reduzir os custos do sistema de sensoriamento passivo, 

adaptou-se o sistema SISCO substituindo-se os círculos de alumínio por bastidores 

para bordado comumente encontrados no mercado de aviamentos, confeccionados 

em madeira, com diâmetros de 20 e 30 cm. 

Os bastidores foram lavados com água e detergente, enxaguados com água 

corrente e, posteriormente, lavados com água destilada e deionizada, e borrifados 

com acetona grau Absolv Tedia®, sendo por fim dispostos para secagem. 

A fixação dos elementos adsorventes foi efetuada em ambiente limpo, mediante 

a simples aposição dos elementos de papel filtro de 20 cm de diâmetro, e discos de 
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polietileno com diâmetros de 30 cm, nos bastidores, que por serem constituídos de 

dois círculos concêntricos de madeira, propiciam a fixação do papel e do polietileno, 

sem nenhuma dificuldade, conforme mostra a Figura 1. 

 

 

 

 

 
 
 
Figura. 1. Sistema de monitoramento passivo montado com barra de alumínio de ¼” 

e dois bastidores para bordado em madeira, onde foram fixados os elementos 

adsorventes, montado em poste de energia elétrica. 

 

 

Os bastidores foram presos às hastes de alumínio, ambos previamente 

escovados, com a ajuda de palha de aço, para remoção de quaisquer vestígios de 

óleo e de outras substâncias utilizadas durante o processo de fabricação; lavados com 

acetona; e, posteriormente, enxaguados com água destilada e água deionizada, 

borrifados com acetona Absolv Tedia® e secos ao ambiente. 

Após a montagem os sistemas de monitoramento passivo da poluição 

atmosférica, os SISCOs, foram acondicionados em sacos de polietileno e lacrados. A 
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escolha do polietileno como invólucro dos SISCOs foi feita com base na inexistência 

de substâncias, neste polímero, que pudessem interferir na pesquisa dos poluentes 

atmosféricos, foco da pesquisa. 

Os SISCOs foram fixados à uma altura de 4,5m do solo, em postes destinados 

à iluminação pública, para que não houvesse possibilidade de manuseio por pessoas, 

e somente após à sua fixação é que os invólucros foram retirados, evitando, dessarte, 

qualquer contato com substâncias que pudessem alterar os resultados da pesquisa, 

tais como óleos e gorduras ou outras substâncias que possam advir do manuseio ou 

do ambiente de fixação dos sensores. 

A fixação e retirada dos SISCOs dos postes foi feita pela Kelluz Engenharia, 

Indústria e Comércio Ltda., visando diminuir os riscos de instalação e desinstalação. 

Os SISCOs foram fixados em 29 pontos na cidade de Goiânia, durante o 

período de 15 dias, durante o interregno de 10 a 15 de setembro de 2010, após o 

período de 100 dias de estiagem na cidade, objetivando-se coletar o maior índice de 

particulados e substâncias dispersas na atmosfera urbana. 

A escolha dos pontos foi efetuada de maneira a propiciar o monitoramento de 

zonas de grandes fluxos veiculares e com incidência de indústrias de transformação, 

que eliminam resíduos no meio ambiente-ar. Além disso, fez-se a instalação dos 

SISCO em regiões de cinturão verde, como parques e Jardim Zoológico, estrada de 

maior importância para acesso interestadual à capital goiana, e regiões próximas a 

cidades e com atividade rural predominante em suas economias, para verificação da 

possibilidade de carreação de particulados oriundos de queimadas e monitoramento 

da presença de substâncias orgânicas tóxicas decorrentes dos veículos e de zonas 

de produção, em todo o perímetro urbano da cidade de Goiânia, escolhida para a 

realização da pesquisa. 

A localização dos SISCO na cidade de Goiânia, bem como a representação 

espacial da cidade no território brasileiro, encontra-se representada na Figura 2. 
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Figura 2. Localização dos SISCO distribuídos na cidade de Goiânia (GO, Brasil). 

 

Os dados específicos da localização dos SISCO, com coordenadas para 

posicionamento por latitude e longitude, bem como o referenciamento dos setores que 

foram monitorados, estão discriminados na Tabela 1. 

Após o período de 15 dias, os sensores foram retirados do meio ambiente, e 

acondicionados novamente em invólucros de polietileno e levados lacrados ao 

laboratório para análise dos PAH. 

Dos 29 sensores que foram fixados, 5 foram descartados devido à presença de 

dejetos de aves ou por rompimento dos elementos adsorventes. 

Os elementos constituídos por polietileno soltavam-se facilmente dos 

bastidores, devido a seu baixo coeficiente de atrito com a madeira, e foram 

descartados para as análises efetuadas com objetivo de qualificar PAH, no meio 

ambiente-ar. 
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Tabela 1. Locais de afixação dos sensores de monitoramento passivo SISCO, 

contendo coordenadas UTM e posicionamento por latitude, longitude e altitude. 

 

n.º 
Local de Instalação dos 

SISCO 
X (UTM) Y (UTM) Latitude Longitude 

1 Praça Cívica 01 c/Rua 16 687954 8115979 16º40'50''S 49º15'32''O 

2 Praça Cívica , n.º 565 685819 8154776 16º40'56''S 49º15'35''O 

3 Rua 82, esquina c/ Rua 10 686147 8155000 16º40'49''S 49º15'16''O 

4 Rua 96 c/Rua 97 686134 8154716 16º40'60''S 49º15'20''O 

5 Campus I UFG / P. Universitária 687242 8155406 16º40'42''S 49º14'54''O 

6 Praça da Bíblia 688282 8155870 16º40'18''S 49º14'05''O 

7 Campus II UFG / LAMES 685182 8163659 16º36'08''S 49º15'51''O 

8 Perimetral Norte I 8684200 8160564 16º37'57''S 49º15'14''O 

9 Aeroporto Santa Genoveva 689045 8160102 16º38'01''S 49º13'45''O 

10 Setor Criméia Leste 686083 8159308 16º38'20''S 49º15'22''O 

11 Praça do Cruzeiro 686268 8154006 16º41'22''S 49º15'12''O 

12 Setor Jaó 688275 8158235 16º39'01''S 49º14'03''O 

13 Av. Perimetral Norte II 683192 8160114 16º38'02''S 49º16'54''O 

14 FAMA 684606 8157424 16º39'31''S 49º15'12''O 

15 Setor Aeroporto 684463  8156514  16º40'00''S 49º16'13''O 

16 Setor Oeste, rua 01 685337 8154391 16º41'08''S 49º15'43''O 

17 Setor Oeste – Zoológico 683913 8154767 16º40'58''S 49º16'31''O 

18 Setor Marista 684988 8153500 16º41'37''S 49º15'55''O 

19 CENG 685783 8152826 16º41'58''S 49º15'28''O 

20 Parque Areião 685781 8151661 16º42'36''S 49º15'27''O 

21 Setor Pedro Ludovico 686687 8152171 16º42'23''S 49º14'39''O 

22 Jardim Goiás 687525 8152162 16º42'17''S 49º14'26''O 

23 Parque Atheneu 690485 8148955 16º44'15''S 49º12'40''O 

24 Alphaville 691722 8151197 16º42'51''S 49º12'04''O 

25 Portal do Sol II – no lixão 693239 8150663 16º43'08''S 49º11'14''O 

26 Portal do Sol I – longe de lixão 692111 8150702 16º43'08''S 49º11'14''O 

27 BT-153 (I) 687522 8148258 16º44'28''S 49º14'34''O 

28 BR-153 (II) 687304 8148837 16º44'11''S 49º14'35''O 

29 Jardins 693259 8150657 16º44'02''S 49º12'35''O 

 

 

3.2. Extração e análise cromatográfica de PAH 

 

Os SISCO foram desmontados, retirados os bastidores e, ainda com o papel 

fixo nos anéis concêntricos dos bastidores, foram retiradas amostras retangulares com 

2,5cm da região central da circunferência dos papéis filtro, com a utilização de duas 

lâminas estéreis de bisturi, dispostas lado-a-lado de maneira paralela. 
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As amostras foram acondicionadas em tubos de ensaio, e pesadas em balança 

analítica da marca Ohaus, modelo AS 120, com precisão de 0,1 mg. 

Foram adicionados 2 mL de solvente à base de 10% v/v de dietil-éter em 

hexano, compactando as amostras com bastão de vidro, para que ficassem 

completamente imersas no solvente. 

As amostras foram centrifugadas em agitação orbital por 12 horas, para a 

extração de todos os particulados adsorvidos pelo papel filtro, com o solvente aposto 

em frascos de 2 mL e mantidos em freezer, a cerca de -12ºC, para que não houvesse 

deterioração das amostras obtidas, seguindo o método TO-13A, da EPA, que 

normatiza a forma de determinação de PAH mais comumente encontrados no 

ambiente, através da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa – 

GC/MS (EPA, 1999). 

Para a identificação dos PAH nas amostras foi utilizado um cromatógrafo a gás, 

modelo GC-17A-Shimadzu, acoplado ao um espectrômetro de massas Shimadzu 

modelo QP5050. As condições de injeção foram realizadas também seguindo a norma 

TO-13A da EPA (EPA, 1999), com injetor a 300oC no sistema splitless, com injeção 

de 2 µL de amostra. A temperatura inicial do forno foi de 50ºC, com tempo inicial de 

espera de 4,0 min e rampa de aquecimento de 10oC/min até 300ºC e tempo final de 

espera de 10 min. O gás de arraste foi o hélio com velocidade linear de 29,2 cm/s. O 

solvent cut foi programado para 1,85 min, uma vez que o pico de concentração do 

solvente ocorreu com 1,76 min. O tempo aproximado de cada análise foi de 50 min, e 

para otimizar toda a análise e garantir a igualdade das injeções utilizou-se a introdução 

da amostra utilizando amostrador automático. Para a separação das substâncias 

utilizou-se uma coluna capilar apolar DB-5HT (5%-fenilmetilpolisiloxano – Agilent 

#122-5731), com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e espessura do 

filme de 0,25 µm. 

Para a análise de PAH via HRGC-FID foram utilizadas as mesmas condições 

já descritas para o GC-MS, inclusive a coluna para determinação dos 16 PAH 

normalmente presentes na poluição atmosférica, os quais estão descritos na Tabela 

2. 

Para a determinação dos PAH nas substâncias analisadas, foi observado o 

tempo de eluição constante na norma da EPA TO-13 (EPA, 1999), haja vista que as 

condições cromatográficas que foram utilizadas neste trabalho seguiram àquela 

norma, com a extração em branco, constante da Figura 3. 
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Tabela 2. Lista dos PAH analisados. 

 

 

nº nome nº nome 

1 Naftaleno 9 criseno 

2 acenafteno 10 Benzo(b)fluoranteno 

3 fluoreno 11 Benzo(k)fluoranteno 

4 antraceno 12 Benzo(a)pireno 

5 fenantreno 13 Benzo(e)pireno 

6 fluoranteno 14 Benzo(g,h,i)perileno 

7 pireno 15 Indeno(1,2,3,cd)pireno 

8 Benz(a)antraceno 16 Dibenz(a,h)antraceno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cromatograma com extração em branco. 
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3.3. Resultados e discussões 

 

A análise por espectrometria de massas, apesar de ser muito eficaz para a 

determinação de compostos orgânicos em diversos tipos de matrizes, não demonstrou 

bons resultados para as análises das amostras dos poluentes atmosféricos que se 

pretendia analisar, pois o nível de ruído do espectrômetro de massas apresentou-se 

muito próximo aos picos dos PAH, provavelmente pelo fato de que se tratam de traços 

de poluentes, tendo sido abandonado. 

Foi feita, então, análise por GC-FID, pelo fato de que o nível de ruído produzido 

por este método de análise ser muito baixo, permitindo a melhor identificação de 

traços de substâncias, como os PAH que se pretendia analisar. 

Os cromatogramas obtidos demonstraram traços de hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos em diversas amostras, com picos de sinais muito baixos, o que 

ratificou a necessidade de utilização do método de análise por ionização de chama 

(FID) como o método mais eficaz a ser seguido para a análise dos PAH difusos na 

poluição atmosférica, pelo fato de estar se buscando quantitativos de poluentes em 

baixíssimas concentrações. 

Os cromatogramas produzidos pelas análises encontram-se demonstrados nas 

Figuras 4 e 5.  

O cromatograma da Figura 4 foi obtido pela análise da amostra de SISCO em 

poste destinado à iluminação pública situado defronte ao LAMES – Campus II da UFG, 

na qual foram detectadas a presença de 3 PAH. 

Já o cromatograma da Figura 5 foi obtido pela análise da amostra coletada no 

Setor Aeroporto, em poste destinado à iluminação pública situado à Avenida 

Independência, nos arredores de regiões mais urbanizadas de Goiânia, onde foram 

detectadas as presenças de cinco PAH. 

Dos 24 pontos cujos sensores passivos de poluição atmosférica foram objeto 

de análise por GC/FID, 18 apresentaram traços de PAH. 

A Tabela 3 correlaciona a ocorrência de PAH, distribuídos pelos bairros de 

Goiânia, com o tipo de PAH analisado. 
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Figura 4. Cromatograma representativo do SISCO instalado em poste defronte ao 

LAMES - Campus II da UFG.  

 

 

 

 

 

  

Figura 5. Cromatograma representativo do SISCO instalado em poste da AV. 

Independência do Setor Aeroporto. 
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Tabela 3. Ocorrência de PAH por setores e índice de ocorrências, com representação, 

com indicação de frequência total por localidade e por tipo de PAH analisado. 

 

   

 

     
 

P
A

H
 

N
a
ft

a
le

n
o
 

A
c
e
n
a
ft
e
n
o
 

F
lu

o
re

n
o
 

A
n
tr

a
c
e
n
o
 

F
e

n
a
n
tr

e
n
o
 

F
lu

o
ra

n
te

n
o
 

 P
ir
e
n
o
 

B
e
n
z
(a

)a
n
tr

a
c
e
n
o
 

C
ri
s
e
n
o
 

B
e
n
z
o
(b

)f
lu

o
ra

n
te

n
o
 

B
e
n
z
o
(k

)f
lu

o
ra

n
te

n
o
 

B
e
n
z
o
(a

)p
ir
e
n
o

 

B
e
n
z
o
(e

)p
ir
e
n
o

 

B
e
n
z
o
(g

,h
,i
)p

e
ri
le

n
o
; 

In
d
e
n
o
(1

,2
,3

,c
d
)p

ir
e
n
o

 

T
o

ta
l 

d
e
 o

c
o

rr
ê
n

c
ia

s
 

Local dos sensores                  

Praça Cívica 01 c/Rua 16                  

Praça Cívica , n.º 565                  

Rua 82, esquina c/ Rua 10                  

Rua 96 c/Rua 97                  

P. Universitária Campus I                  

Praça da Bíblia                  

UFG Campus II – LAMES        X X   X     3 

Perimetral Norte I                  

Aeroporto S. Genoveva        X    X     2 

Setor Criméia Leste            X     1 

Praça do Cruzeiro     X       X     2 

Setor Jaó              X   1 

Av. Perimetral Norte II                  

FAMA         X X       2 

Setor Aeroporto         X X  X X   X 5 

Setor Oeste, rua 01         X  X X    X 4 

Setor Oeste – Zoológico              X  X 2 

Setor Marista         X    X    2 

 CENG         X X  X  X   4 

Parque Areião              X  X 2 

Setor Pedro Ludovico         X  X  X    3 

Jardim Goiás              X   1 

Parque Atheneu           X  X    2 

Alphaville        X  X  X     3 

APSOL II – lixo                  

APSOL              X   1 

BT-153 (I)                  

BR-153 (II)                  

Jardins Atenas                  

Ocorrências     1   3 7 4 3 8 4 6  4  
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Os PAH que foram encontrados no ar atmosférico de Goiânia foram: antraceno; 

fluoranteno; pireno; benz(a)antraceno; criseno; benzo(b)fluoranteno; 

benzo(k)fluoranteno; benzo(a)pireno; benzo(g,h,i)perileno. 

O benzo(b)fluoranteno foi o PAH que teve o maior número de ocorrências, 

estando presente em 8 das 24 amostras analisadas, apresentando um percentual de 

18% relativamente às ocorrências de PAH na totalidade das amostras analisadas. 

O PAH que teve a menor ocorrência foi o antraceno, tendo sido encontrado em 

somente uma das amostras analisadas, figurando, portanto, em 2% do total de 

ocorrências. 

Os PAH que foram encontrados nas análises encontram-se representados pela 

Figuras 6 a e b, e estão representados em função da incidência de cada PAH, isto é, 

as figuras representam a frequência relativa e percentual de PAH que foi observada 

nas amostras analisadas. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                         (b) 

 

Figura 6.  Índices de PAH relativo e percentual, em bairros do município de Goiânia, 

Goiás, Brasil. 
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 Com relação ao lugar, o Setor Aeroporto, onde houve fixação do SISCO 

nas proximidades de setores tipicamente industrializados, foi o ponto que apresentou 

maior número de ocorrências de PAH; seguido pelo Setor Oeste e Marista, próximo 

ao Clube de Engenharia; e pelos pontos que foram fixados em frente ao LAMES, no 

Campus II da UFG, Setor Pedro Ludovico e Condomínio Residencial Alphaville. 

 A Figuras 7 a e b representam, respectivamente, a ocorrência dos PAH 

separados por setores; e o percentual relativo de ocorrência, também por setor de 

Goiânia. 

 O quadro total de PAH que foram encontrados, distribuídos por frequência 

e setores e número de ocorrências, está representado na Tabela 3. 

 

 

 

(a)                                                               (b)  

 

 

Figura 7.  Índices de ocorrência percentual e relativa, de PAH distribuído por setores 

do município de Goiânia – GO, Brasil. 

 

Observou-se que os sensores passivos que foram colocados em ambiente 

urbano, mediante a utilização de papéis filtro para adsorção de poluentes orgânicos, 

demostraram-se eficazes para a detecção de PAH no meio ambiente-ar. 

Nos pontos de maior fluxo de veículos, esperava-se maior incidência de 

contaminação por PAH, contudo, a análise dos resultados demonstrou que na Praça 
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Cívica; Praça Universitária; Setor Sul e na Rodovia BR-153, não houve detecção de 

contaminação por PAH nas amostras que foram analisadas. 

Nos locais de grande concentração e fluxo de veículos, dentro da cidade, 

provavelmente não houve detecção de PAH devido ao fluxo de ar circulante, alterado 

pelos prédios que formam verdadeiros cânions, que têm influência direta sobre os 

efeitos da poluição atmosférica, conforme foi observado por uma modelagem 

matemática efetuada em meio ambiente urbano, por Gallagher et. al. (2011). 

Tal fato é confirmado pelo índice de PAH que foi detectado em locais mais 

abertos, onde foram fixados os SISCO, como no Campus II da UFG, e nos Setores 

Aeroporto, Oeste, Marista e Alphaville. 

Depreende-se que a circulação facilitada de ar pelas superfícies adsorventes 

dos filtros de papel, colocados nos SISCO, é o fator preponderante para o 

monitoramento passivo ambiental através do método proposto. 

Regiões mais industrializadas, como o Setor Aeroporto, onde foi aposto um 

SISCO na Av. Independência que, além do elevado fluxo de veículos, está sujeito à 

difusão de particulados oriundos de indústrias da transformação que há na região, 

apresentaram a maior incidência de ocorrência de tipos diversos de PAH. 

A região do Campus II da UFG, onde foi fixado um SISCO em frente ao LAMES, 

apesar de ser próxima a um cinturão verde da cidade, formado pela reserva da própria 

UFG, devido ao grande fluxo de ônibus de transporte público, demonstrou a 

ocorrência de 3 tipos de PAH diferentes. 

Quanto aos tipos de PAH encontrados, os que se apresentaram com maior 

frequência, distribuídos pela cidade - como o benzo(b)fluoranteno, o pireno, e o 

benzo(a)pireno - constituem PAH tipicamente resultantes da combustão incompleta 

de compostos orgânicos e, devido a multiplicidade de anéis aromáticos, causa efeitos 

graves sobre a saúde humana com efeitos, principalmente, carcinogênicos. 

As regiões onde foram encontradas maiores indicências de PAH apresentam 

correlação com os pontos onde Brait (2008) observou a maior presença de compostos 

inorgânicos, à exceção da Praça Cívica, onde houve forte presença de metais no 

trabalho de Brait (2008), enquanto no presente trabalho não foi evidenciada a 

detecção de PAH naquele setor da cidade, debalde a interferência pelos cânions 

urbanos (Gallagher, 2011). 
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4. Conclusões 

 

O sistema de monitoramento passivo, por intermédio de adsorção de 

compostos orgânicos, através da fixação de sensores contendo o papel-filtro, como 

elemento adsorvente, constitui um método de simples manuseio, de baixo custo, com 

possibilidade de fixação em ambientes rurais e urbanos, pois os SISCO são fixados 

em postes destinados à iluminação pública, que estão presentes em praticamente em 

todos os pontos em que há civilização, tanto em ambientes urbanos, quanto rurais. 

A detecção dos particulados orgânicos, mesmo em pequenas quantidades, 

constituindo traços de compostos orgânicos, demonstram a eficácia do método, que 

demonstrou ser capaz de detectar os 16 PAH mais comumente encontrados na 

poluição atmosférica, segundo a EPA (1999). 

A poluição por PAH nos centros urbanos se faz presente de forma difusa, dada 

a volatilidade dos compostos orgânicos, contaminando o ambiente-ar, não somente 

em locais de maiores concentrações de indústrias da transformação e de veículos, 

mas também em zonas mais afastadas e mesmo próximas a zonas rurais e cinturões 

verdes das cidades. 
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Resumo 

A tendência legislativa mundial é uma consolidação das normas ambientais, de sorte 

a facilitar a sua aplicabilidade e infligir sanções àqueles que emitam substâncias e 

energias em desacordo com os padrões aceitáveis, sem comprometimento à saúde 

humana e à biota. As normas ambientais internacionais de controle e de 

monitoramento do ar atmosférico somente controlam as emissões de SOx, NOx, O3 e 

Pb. Mesmo trabalhos que têm como escopo o estudo da poluição atmosférica, através 

da análise dos elementos contidos na precipitação da água das chuvas, geralmente 

apresentam analises de somente alguns elementos-traço como Na, Mg, Zn e Mn. 

Nesse trabalho analisou-se os elementos-traço existentes na cidade de Goiânia, 

capital do estado de Goiás (Brasil), cidade cuja atividade predominante é a de 

serviços, inserida em um estado agropecuário, localizado na Região Centro-Oeste do 

Brasil. Foi detectada a presença de elementos-traço na água das chuvas analisada, 

com indicativos de poluição do ar atmosférico, quando os índices de poluição foram 

comparados aos limites ocupacionais indicados pela OMS. 

 

Palavras-chave: água das chuvas, poluição atmosférica, emissões atmosféricas. 
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Abstract 

 

The legislative trend is a consolidation of global environmental standards, so as to 

facilitate their application and to impose sanctions on those that emit substances and 

energies, at odds with acceptable standards without compromising human health and 

biota. International environmental standards for control and monitoring of atmospheric 

air only control the emissions of SOx, NOx, O3 and Pb. All most jobs that are scoped to 

the study of air pollution, through the analysis of the elements contained in the 

precipitation of rain water, generally present only analyzes of trace metals such as Na, 

Mg, Zn and Mn. In this work there are analyzed the trace metals in the city of Goiânia, 

capital of the Goiás state, city whose predominant activity is the service, set in a 

agricultural province, located in the central-western Brazil. It was detected the 

presence of trace metals in rainwater analyzed, indicating pollution of atmospheric air, 

when pollution levels were compared to the occupational limits set by WHO. 

 

Keywords: rain water, air pollution emissions. 
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1 Introdução 

 

 O desenvolvimento urbano provoca efeitos deletérios sobre o ambiente 

mediante a alteração do ciclo hidrológico, causado pela redução de áreas permeáveis, 

que acarreta o aumento do escoamento superficial, pela redução de áreas permeáveis 

nos grandes centros urbanos (Pusch, 2007) 

  A impermeabilização do solo faz com que haja um maior volume de 

evaporação das águas pluviais (Dias et al, 2013), causando enchentes nas 

metrópoles, que além do transtorno que incrementa o caos urbano, leva 

contaminantes que se acumularam durante períodos de estiagem nos telhados, 

fachadas de prédios, calçadas e outros pontos capazes de aglutinar substâncias 

particuladas, seja por simples depósito ou por adsorção, que quando lixiviadas pelas 

águas pluviais, atingem o solo, os corpos d’água e o ar atmosférico, através da 

evaporação, principalmente em países em que o clima quente é predominante, como 

o Brasil (Jacobi, 1997; Davis, 2001; Boller, 2002), ou em regiões cuja precipitação 

tenha sido alterada pela emissão de gases e partículas durante a estação seca, 

provenientes de ações antrópicas e queimadas (Artaxo, 2005). 

 A água da chuva é uma importante fonte de contaminação ambiental difusa, 

pois é capaz de carrear a longas distâncias elementos-traço contidos nas águas 

pluviais, oriundos da contaminação por ações antropogênicas de fontes fixas e 

móveis, merecendo especial atenção pelos órgãos de controle ambientais (Correa et 

al, 2012), tanto pelo elevado grau de toxicidade dos metais que são carreados 

juntamente com as águas das chuvas, quanto pela capacidade de impacto ambiental 

a curto prazo que os metais têm sobre o ambiente, dada a sua incapacidade em 

degradar-se e pela bioacumulação nos seres vivos (Davis, 2001). 

 Metais como Zn, Pb, Ca, Cu, Cd, Cr e Ni, oriundos de processos de lixiviação 

de materiais de construção, telhas, deposição atmosférica, desgaste dos freios e da 

borracha dos pneus que deixam partículas no solo, vazamentos de gasolina e óleo 

que são derramado dos veículos, constituem exemplos de onde advém os elementos-

traço que são lançados na natureza pelas fontes de emissão mais comuns que 

compõem a rotina dos centros urbanos, isso sem contar com a emissão efetuada 

pelas indústrias em centros cujo cunho econômico seja fulcrado na produção industrial 

(Ahkter, 1993; Lee, 1999; Lough et al, 2005; Prestes et al, 2006; Pusch, 2007). 
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 A capacidade de transportar elementos-traço por águas da chuva é tão grande, 

que foram encontrados Cd, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn, em remota região marinha da ilha 

das Bermudas, situada à aproximadamente 1.000 Km a leste da América do Norte, 

em estudo realizado através da coleta da água da chuva, durante um ano, com 

coletores de polietileno, em regiões afastadas de tráfego de veículos, árvores e 

construções (Jickels, 1984). 

 Bunio et. al (2010), além das doenças cardiovasculares e pulmonares que já 

são amplamente atribuídas à elevação da concentração de poluentes atmosféricos 

(Artaxo, 1991; Dockeri, 1993; Demajorovic, 1996; Jacobi, 1997; Habermann, 2012), 

correlacionaram a incidência de doenças do metabolismo, como diabetes e obesidade 

e a presença de elementos-traço na água da chuva, como indicador indireto da 

existência de poeira em suspensão no ar atmosférico. Demonstraram, ainda, que 

houve o incremento da frequência de hospitalização ocasionada pela deterioração do 

sistema endócrino da população de Opole Voivodeship, uma cidade de um milhão de 

habitantes na Polônia, distribuída em comunidades que variavam de 44.000 a 151.000 

habitantes, durante os anos de 2000 a 2002. Para as síndromes relacionadas a 

diabetes, houve forte correlação entre a presença de crômio, cádmio, chumbo e zinco, 

nos indivíduos de ambos os sexos, que foram objeto do estudo (Bunio et al, 2010). 

 A problemática da presença de elementos-traço em águas da chuva tem sido 

objeto de estudo em diversos países, em função dos danos à saúde que acarreta. 

Báez et al (2007), analisaram a água das chuvas na Cidade do México, encontrando 

diversos metais traço como Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, V e Al, sendo este último elemento o 

que apareceu em maior concentração, devido a emissões antropogênicas. Na Grécia 

foram encontrados elementos-traço na atmosfera, oriundos de fontes de emissão 

artificiais e naturais, devido a emissões do Vulcão Etna, em Nápoles, na Itália, devido 

à facilidade de transporte de poluentes a longas distâncias pelas correntes de ar, 

principalmente oceânicas (Anatolaki, 2009), com observação semelhante de 

poluentes oriundos de veículos e fontes naturais vulcânicas, por Gonzáles (2012), em 

um estudo realizado em uma cidade Andina média, na Colômbia. 

O desenvolvimento econômico e a forte produção industrial também têm 

gerado emissões de partículas na atmosfera, tanto que, a partir do início deste século, 

começaram a ser objeto de publicações que demonstraram a presença de 

particulados contendo elementos-traço em importantes capitais brasileiras, 
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principalmente as industrializadas, como Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo (de 

Mello, 2000; Leal et al, 2004; Pusch, 2007; da Conceição, 2011) 

De Mello (2000) encontrou, na região metropolitana do Rio de Janeiro, maiores 

quantidades de particulados na atmosfera, contendo metais em época de chuvas, em 

relação do quantitativo observado em períodos de estiagem.  

Em São Paulo, maior e mais poluída cidade brasileira, figurando, ainda, entre 

as 20 piores cidades do mundo em termos de poluição atmosférica (Artaxo, 1991), 

abriga, na região metropolitana, 20 milhões de habitantes e a parcela de 1/5 da frota 

veicular do país. A maior capital brasileira apresenta uma grande variação de 

particulados durante o dia, principalmente durante os dias úteis, em horários mais 

quentes, tendo a presença de elementos-traço nos particulados, além dos compostos 

COx, NOx e SOx, normalmente presentes em metrópoles (Backman et al., 2012), 

predominando a ocorrência de Cd, Pb e Cu, em suspensão no ar atmosférico durante 

o período de chuvas (Fontenele, 2009) 

Um estudo realizado em Curitiba, grande centro urbano situado na Região Sul 

do Brasil, onde o clima é temperado, simulou a lixiviação da água da chuva em freios, 

telhados e em reservatórios contendo resíduos de óleos lubrificantes, que foram 

lavados com chuva sintética, aplicada com um borrifador, para a produção de 

amostras de deposição atmosférica seca e úmida, coletadas em um galão de material 

plástico, tipo PET. Este estudo foi capaz de detectar a liberação de diversos metais, 

que seriam levados pela água das chuvas, onde, em ordem crescente de abundância, 

foram encontrados Zn, Pb, Cu e Cd (Pusch, 2007). 

Mesmo cidades menores, contudo, com fortes ações antrópicas provocadas 

por emissões de indústrias de cimento, apresentam particulados no ar atmosférico 

contendo elementos-traço, conforme encontrado nas cidades de Laranjeiras e Nossa 

Senhora do Socorro, cidades do estado do Sergipe, Região Nordeste do Brasil, cuja 

população é de, respectivamente, 29.603 e 160.829 habitantes (IBGE, 2010), tendo 

em seu ar atmosférico a presença de Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, S, Sr e Zn.  

Assim, o presente estudo objetivou a determinação da presença de elementos-

traço, na cidade de Goiânia, situada na Região Centro-Oeste, capital do Estado de 

Goiás que, diferentemente das grandes metrópoles industrializadas e apresentadas 

como objeto de monitoramento, tem predominância econômica regional na atividade 

agropecuária. Foram coletadas amostras de água da chuva durante o período de 

águas mais intenso na região, de janeiro a março de 2013, em cinco pontos da capital 
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escolhidos como sendo os de maior incidência de poluição atmosférica, determinados 

por Muro e Antoniosi Filho (2013); e por Brait e Antoniosi Filho (2010), que analisaram 

a poluição atmosférica, na capital, através do monitoramento passivo de poluentes 

orgânicos e inorgânicos, em períodos de estiagem. 

 

2 Materiais e métodos 

 

2.1 Área de estudo. 

 

 O local de estudo foi a cidade de Goiânia (-16.67ºL, -49,25ºN), capital do estado 

de Goiás, situada na Região Centro-Oeste do Brasil, cuja população é, segundo o 

Censo realizado em 2010, de aproximadamente 1.300.000 habitantes, distribuídos em 

uma área de 733 Km2. A capital goiana conta com uma frota veicular de mais de 

1.000.000 de veículos, o que equivale a dizer que, em 2012, cada 1,22 goianiense 

tem um veículo à sua disposição. Em 2011 este número era de 1,27 habitante por 

veículo, mostrando que a frota veicular cresce mais que a população local.  

O bioma goianiense é o Cerrado e a atividade principal da cidade é o setor de 

serviços, porém situada em um estado eminentemente agropecupário (IBGE, 2010). 

 

2.2 Amostragem 

 

 Foram escolhidos cinco pontos para a coleta da água das chuvas, com base 

nos trabalhos efetuados por Muro e Antoniosi Filho (2013) e por Brait e Antoniosi Filho 

(2010), elegendo os pontos onde houve maior concentração de poluentes 

atmosféricos na capital goiana. Os pontos onde foram alocados os coletores de água 

da chuva estão indicados na Figura 1 e nas coordenadas geográficas indicadas na 

Tabela 1. 

 As coletas de amostras de água de chuva foram executadas do período de 

18/02/2013 a 18/03/2013. 

  



111 
 

 
Ponto 1: Av. Independência no 1322 
Ponto 2: Laboratório de Métodos de Extração e Separação da UFG (LAMES) 
Ponto 3: Clube de Engenharia de Goiás (CENG) 
Ponto 4: Jardins/Alphaville 
Ponto 5: Zona rural 

 

Figura 1. Localização espacial dos cinco pontos onde foram alocados os coletores de 

água das chuvas, juntamente com o posicionamento da cidade de Goiânia, no 

território brasileiro. 

 

Tabela 1. Coordenadas UTM e geográficas dos pontos de coleta. 

 

PONTO 
N.º 

LOCAL DE INSTALAÇÃO 
DOS SISCO 

X (UTM) Y (UTM) LATITUDE LONGITUDE 

1 Avenida Independência 684463 8156514 16º40'00''S 49º16'13''O 

2 Campus II UFG / LAMES 
 

685182 8163659 16º36'08''S 49º15'51''O 

3 Clube de Engenharia - 
CENG 

685783 8152826 16º41'58''S 49º15'28''O 

4 Alphaville/Jardins 693259 8150657 16º42'51''S 49º12'04''O 

5 Zona Rural 
 

690856 8149018 16º44'02''S 49º12'35''O 

 

 

Para a análise da composição química da água da chuva, em Goiânia, foi 

efetuada a coleta em frascos de polietileno de “boca larga”, com capacidade de 1L, 

previamente submetidos a procedimento de descontaminação por imersão em ácido 
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nítrico 10% por 24 horas, tríplice lavagem com água deionizada grau Mili-Q® e 

secagem completa.  

Imediatamente após o início da chuva, os frascos de plástico para a coleta de 

água da chuva foram dispostos sobre um pedestal de 1,0 m de altura (Figura 2), em 

relação ao solo e posicionados em campo aberto, à distância mínima de 50 metros de 

raio de qualquer fonte que pudesse causar contaminação na amostra de água da 

chuva, tais como árvores, telhados ou quaisquer tipos de construções capazes de 

carrear sedimentos pelo vento para os recipientes de coleta, de maneira que toda a 

água que foi coletada nos frascos de vidros, foi unicamente oriunda da precipitação 

da água, pelas chuvas. 

 

 

 

Figura 2. Pedestal para disposição de frascos de coleta de água de chuva. 
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As eventuais contaminações ocorridas por pouso de algumas aves no sistema 

de coleta, ou acúmulo de sedimentos visíveis nos frascos, fizeram com que as 

amostras fossem descartadas. 

Após a coleta, as amostras foram transferidas para frascos de polietileno de 

100 mL, também submetidos a procedimento de descontaminação, e acidificadas com 

ácido nítrico 70% Metal Ultra Puro da Vetec®. 

 

2.3 Análise de metais 

 

A análise de metais foi realizada via ICP-OES da Thermo Fisher Scientific, 

modelo iCAP 6300 Duo, com os seguintes acessórios: tubos de tygon, nebulizador 

concêntrico, câmara de nebulização ciclônica e tubo central de 2 mm.  

Os comprimentos de onda foram escolhidos levando em consideração as linhas 

de maior intensidade e de menor número de interferentes, ou seja: Al (396,152 nm), 

B (249,773 nm), Ba (455,403 nm), Be (234,861 nm), Bi (223,061 nm), Ca (393,366 

nm), Cd (214,438 nm), Co (228,616 nm), Cr (267,716 nm), Cu (324,754nm), Fe 

(259,940 nm), K (769,896 nm), Li (670,784 nm), Mg (280,270 nm), Mn (257,610 nm), 

Mo (202,030 nm), Na (588,995 nm), Ni (231,647 nm), P (178,284 nm), Pb (220,353 

nm), Sn (189,989 nm), Sr (421,552 nm), Ti (337,280 nm), Tl (190,856 nm), V (292,402 

nm) e Zn (206,200 nm). 

As leituras foram realizadas utilizando visão axial da tocha, rotação da bomba 

de 50 RPM, vazão do gás argônio auxiliar de 0,5 L min-1, pressão do gás argônio de 

nebulização de 0,16 Mpa e potência na fonte de 1250 Watts. 

Os limites de quantificação foram calculados a partir da multiplicação do desvio 

padrão de 10 análises do branco (água Milli-Q acidificada) por 10, dividido pelo 

coeficiente angular da respectiva curva de calibração. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

No total foram coletadas 06 amostras no Ponto 1, 02 amostras no Ponto 2, 04 

amostras no Ponto 3, 04 amostras no Ponto 4 e 06 amostras no Ponto 5.   

A concentração média de elementos-traço que foram encontrados na água das 

chuvas em Goiânia, em relação aos cinco pontos de coleta, seguindo a ordem 

quantitativa decrescente, foi: Ca>Al>Sr>Mg>Fe>Na>Zn>Mn>Ba. As concentrações 
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de elementos-traço encontradas nos cinco pontos em que foi efetuada coleta de água 

estão relacionados na Tabela 2 juntamente com os limites de exposição humana para 

ambientes ocupacionais determinados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2009) e com os limites para o consumo humano de água, conforme preconizado pela 

norma brasileira Resolução CONAMA nº 357, alterada pelas Resoluções CONANA nº 

410/2009; e 430/2011 (CONAMA, 2012). 

A escolha dos limites de emissões ocupacionais se deve ao fato de que aqueles 

limites normalmente levam em consideração a exposição humana às substâncias 

patogênicas, durante um intervalo de tempo médio de 8h/dia. Como a exposição aos 

poluentes contidos no ar atmosférico seco ou úmido, é maior do que o tempo utilizado 

como limite à subsunção ocupacional, tais limites foram utilizados como referência, 

para a exposição humana e comparados com os níveis de poluição por elementos-

traço encontrados na água das chuvas em Goiânia.  

 

Tabela 2. Concentração média de elementos-traço [mg/m3] encontrados em Goiânia, 

comparados com os limites ocupacionais estabelecidos pela OMS e pelo CONAMA, 

para águas de consumo humano. 

 

[mg/m3] Alphaville Av. Ind. CENG LAMES Rural Expos(1) Água(2) 

Al 86,11 94,54 55,04 36,16 152,55 0,01 100 

Ba < L. Q. < L. Q. < L. Q. 0,48 < L. Q. - (3) 700 

Ca 2494,72 3208,20 2001,64 97,41 61,43 0,005 - 

Fe 30,83 17,03 13,54 49,93 17,50 - 300 

Mg 43,13 52,41 31,66 17,41 13,71 - - 

Mn 0,63 < L. Q. 0,29 0,68 0,80 0,001 100 

Na < L. Q. 0,0241 0,0633 < L. Q. 0,02156 - - 

Sr 13,70 17,98 11,23 < L. Q. < L. Q. - - 

Zn 2,83 1,41 1,69 1,98 0,51 0,001 180 

(1) Limites de exposição ocupacional. 

(2) Limites de emissão em águas doces para consumo humano. 

(3) “-“ Ausência de limites, tanto nos padrões da OMS, quanto nas normas brasileiras. 

 

Analisando-se os níveis de contaminação de elementos-traço na água das 

chuvas, depreende-se que, para os elementos Al, Ca, Mn e Zn, houve contaminação 

ambiental acima dos limites indicados pela OMS, como sendo não patogênicos à 

saúde humana. Os elementos-traço Ba, Fe, Mg, Na e Sr, apesar de terem sido 

detectados na água das chuvas, não apresentam limites estabelecidos pela OMS 
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(WHO, 2009). As representações dos quantitativos dos elementos-traço comparados 

com os limites definidos pela OMS, estão contidos nas Figuras 3 a 11. 

A comparação por meio de histogramas, entre os quantitativos de elementos-

traço encontrados na água das chuvas, com limites permitidos para água, pela norma 

brasileira, estão representados na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Níveis de emissão de Alumínio nos 5 pontos de coleta, comparados com 

os níveis considerados aceitáveis pela OMS. 
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FIGURA 4. Níveis de emissão de Bário nos 5 pontos de coleta, comparados com os 

níveis considerados aceitáveis pela OMS. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Níveis de emissão de Cálcio nos 5 pontos de coleta, comparados com os 

níveis considerados aceitáveis pela OMS. 
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FIGURA 6. Níveis de emissão de Ferro nos 5 pontos de coleta, comparados com os 

níveis considerados aceitáveis pela OMS. 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Níveis de emissão de Magnésio nos 5 pontos de coleta, comparados com 

os níveis considerados aceitáveis pela OMS. 
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FIGURA 8. Níveis de emissão de Manganês nos 5 pontos de coleta, comparados com 

os níveis considerados aceitáveis pela OMS. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Níveis de emissão de Sódio nos 5 pontos de coleta, comparados com os 

níveis considerados aceitáveis pela OMS. 
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FIGURA 10. Níveis de emissão de Estrôncio nos 5 pontos de coleta, comparados com 

os níveis considerados aceitáveis pela OMS. 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Níveis de emissão de Zinco nos 5 pontos de coleta, comparados com os 

níveis considerados aceitáveis pela OMS. 
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FIGURA 12. Níveis de emissão de elementos-traço nos 5 pontos de coleta, 

comparados com os níveis constantes da norma brasileira, para o consumo 

humano de água doce. 

  

Os elementos-traço que foram encontrados na água das chuvas, da cidade de 

Goiânia, demonstram que há contaminação condizente com as emissões 

antropogênicas de uma capital com mais de um milhão de habitantes.  

Todos os elementos-traço que foram objeto de estudo: Alumínio, Bário, Cálcio, 

Ferro, Magnésio, Manganês, Sódio, Estrôcio e Zinco, apresentaram limites acima do 
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de 1981 – Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Brasil, 1981), define como 

poluição o estágio avançado da degradação ambiental, isto é, quando os níveis de 

contaminantes ambientais já estão a prejudicar a saúde, a segurança e o bem estar 

da população, bem como afetando negativamente a biota e cujos lançamentos de 
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A presença dos elementos-traço Alumínio, Cálcio e Zinco na água das chuvas, 
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como causa principal de incremento de seus quantitativos no ambiente, as emissões 

de origem antropogênicas, por fontes fixas e móveis (WHO, 2009). 

A elevada presença de Cálcio nas amostras de águas das chuvas nas regiões 

do Alphaville, CENG e Av. Independência, Tabela 2 e Figura 5, provavelmente ocorreu 

pela elevada intensidade de construções que há nos locais, devido ao boom de 

crescimento por que passa Goiânia, já tendo sido demonstrado que os resíduos da 

construção civil, costuma carrear para o ar atmosférico e, consequentemente, para a 

água das chuvas, particulados contendo o elemento-traço Cálcio (May, 2004), 

inclusive em altas concentrações, em regiões marinhas e interioranas (Moreira-

Nodermann, 1997; de Mello, 2000; Leal et al, 2004; da Conceição, 2011). 

A presença dos elementos-traço Ba, Fe, Mg, Na e Sr, Figuras 4, 6, 7, 9 e 10, 

demonstra claramente a influência das emissões antrópicas sobre a poluição 

atmosférica.  

O Bário está presente nas rochas, minerais, solo e ar, tendo sua principal fonte 

de emissão a evaporação de tintas e vernizes, vidro e defensivos agrícolas. 

Observando-se a Tabela 2 e a Figura 4, depreende-se que o elemento-traço somente 

foi encontrado no LAMES. Acredita-se que a presença de tal elemento naquele local 

se deve ao grande fluxo de ônibus e outros veículos que transitam nas proximidades 

e às emissões efetuados pelos exaustores das capelas dos laboratórios da 

Universidade Federal de Goiás, que acabou por contaminar, mesmo que 

pontualmente, a precipitação das águas, pelas chuvas, uma vez que o metal somente 

se apresentou em uma única amostra analisada. 

O Ferro, apesar de ser um elemento essencial à manutenção de todas as 

formas de vida, principalmente nos mamíferos, devido à sua função de transporte do 

oxigênio, deve ser controlado no ambiente, pois a OMS considera como limite máximo 

de presença do metal no organismo humano, a quantidade de 0,8 mg/Kg de massa 

corporal (WHO, 2009). A contaminação pelo metal-traço Ferro foi encontrada em 

todas as cinco localidades em que foi coletada a água das chuvas, em Goiânia, Tabela 

2, Figura 6, o que era esperado pela elevada emissão de poeira contendo o metal em 

suspensão, oriundo das atividades da área de metal-mecânica. 

O Magnésio foi encontrado em todas as regiões em que houve coleta de água 

das chuvas, Tabela 2 e Figura 7, contudo, pode-se observar que os maiores 

quantitativos presentes nas amostras de água das chuvas, contendo o metal-traço, 

ocorreu na região onde há maior atividade industrial, que é a Avenida Independência 
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e a Região do Alphaville/Jardins, devido à proximidade dos municípios de Aparecida 

de Goiânia e Senador Canedo, que pela expansão urbana, já fazem parte da Grande 

Goiânia, sendo locais de elevada atividade industrial, muitas delas clandestinas ou 

jejunas de licenciamento ambiental. Atenção deve ser dada ao elemento-traço 

Magnésio, devido às doenças degenerativas cerebrais e osteoporose que provoca e, 

principalmente, pelo fato de ser um indicador indireto da poluição veicular, quando 

presente no ar ou na água das chuvas (Golwer, 2006) 

O Sódio também está presente abundantemente na crosta terrestre, 

principalmente em regiões marinhas, contudo, a presença desse elementos-traço na 

atmosfera podem causar doenças do sistema nervoso e respiratório, bem como 

irritação dos olhos (De Azevedo, 2003, WHO, 2009). A maior concentração de sódio 

nas águas das chuvas goianas ocorreu no LAMES, Tabela 2, Figura 9, provavelmente 

pelo mesmo fato ocorrido com o Bário, isto é, emissões veiculares e/ou pelos 

laboratórios da Universidade Federal de Goiás. 

 O estrôncio é normalmente encontrado em locais onde haja atividades de 

mineração, deixando sua presença no ar atmosférico, também, quando ocorrem 

pulverizações de fertilizantes. A maiores concentrações de estrôncio nas águas 

pluviais, em Goiânia, ocorreu nas localidades da Avenida Independência e na Região 

do Alphaville/Jardins, respectivamente. Acredita-se que a atividade de mineração que 

há no município de Senador Canedo, contígua à área Sul da Grande Goiânia, foi a 

causadora da emissão de tal metal-traço, sendo carreado pelos ventos até o CENG e 

a Av. Independência, Tabela 2, Figura, 10. 

Os elementos-traço Ba, Fe, Mg, Na e Sr, apesar de terem sido detectados na 

água das chuvas, não apresentam limites estabelecidos pela OMS (WHO, 2009). 

Os níveis de concentração de poluentes inorgânicos em sistemas hídricos 

delimitados pelas normas brasileiras, encontram-se em índices muito mais elevados 

daqueles previstos para o ar atmosférico, Tabela 2, Figura, 12. Contudo, o controle da 

poluição atmosférica é fundamental, pois a precipitação contínua que ocorre no ciclo 

hídrico, com a presença de elementos-traço já em quantidades superiores ao limite 

condizente com a manutenção da saúde humana, fará com que a deposição da água 

das chuvas no solo, evaporação e despejo nos corpos hídricos, atinjam os níveis 

elevados normativos de poluição, previstos para a água de consumo humano, 

confirmando a tese de que o recurso natural ar é o primeiro a ser atingido pelas ações 

antrópicas e naturais. 
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4 Conclusões. 

 

O monitoramento da qualidade do ar ambiental, através da análise da água das 

chuvas é capaz de trazer seguros indicativos de poluição atmosférica. 

A concentração média de elementos-traço que foram encontrados na água das 

chuvas em Goiânia, em relação aos cinco pontos de coleta, seguindo a ordem 

quantitativa decrescente, foi: Ca>Al>Sr>Mg>Fe>Na>Zn>Mn>Ba. As concentrações 

de elementos-traço encontradas nos cinco pontos em que foi efetuada coleta de água, 

juntamente com os limites de exposição humana para ambientes ocupacionais, 

determinados pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 2009); e com os limites 

para o consumo humano de água, conforme preconizado pela norma brasileira: 

Resolução CONAMA nº 357, alterada pelas Resoluções CONANA nº 410/2009; e 

430/2011 (CONAMA, 2012). 

A cidade de Goiânia, apresenta poluição ambiental pelos elementos-traço: Al, 

Ca e Zn, por apresentarem quantitativos na água das chuvas acima dos limites 

indicados como nocivos à saúde humana, pela OMS, quando utilizados valores para 

exposição ocupacional, fonte subsidiária normativa, para locais onde inexiste previsão 

legal para os níveis de substâncias capazes de causar degradação e poluição 

ambientais. 

Os elementos-traço Ba, Fe, Mg, Na e Sr, apesar de terem sido detectados na 

água das chuvas, não apresentam limites estabelecidos pela OMS, contudo, não é 

indicativo de que não merecem atenção, pois a simples presença destes elementos –

traço no ar atmosférico, comprovado pela sua existência na água das chuvas, já é 

suficiente para denotar o comprometimento da saúde humana sujeita ao ar da capital, 

com reflexos que ultrapassam os limites físicos e políticos regionais, pela ação dos 

ventos que carreia a poluição atmosférica. 

Faz-se necessária a elaboração de uma norma capaz de compelir o Poder 

Público a efetuar o monitoramento e o controle dos elementos-traço, sem inclui-los 

dentro dos limites de matérias particulados, pois os quantitativos, mesmo que mínimos 

desses elementos, são prejudiciais à saúde humana. 
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CAPÍTULO 5 

5.1. Proposta de elaboração legislativa para o controle e o monitoramento de 

poluentes atmosféricos 

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), em seu art. 23, II, definiu como 

concorrente, entre a União e os estados-federados, para legislar acerca do controle 

da poluição, restando, aos municípios, a suplementaridade, em matéria legislativa, 

naquilo que couber à proteção ambiental e ao controle e monitoramento da poluição. 

Outrossim, a Lei nº 6.398/81, em seu art. 8º, atribuiu ao Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, a competência cujo escopo é mais técnico, isto é, àquela para 

estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da 

qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, 

principalmente os hídricos (Brasil, 1981). 

Dada a complexidade do tema, o CONAMA não deve e, de fato, não se atém, 

em primazia ao estabelecimento de normas técnicas para a manutenção dos recursos 

hídricos, realiza a normatização no amplo espectro que permeia as características de 

possibilidade de emissões, capazes de causar a degradação e a poluição ambientais, 

servindo de norma cogente, para a aplicação do Direito ao caso concreto, quando 

inexistem normas que versem acerca das emissões de substâncias patogênicas e 

prejudiciais ao meio ambiente natural e artificial. 

A norma que se propõe, objetiva atingir a lacuna existente na esfera de 

controle da poluição do ar atmosférico, redigida de maneira a que possa ser aplicada 

a todas as esferas políticas de governo, bem como à normatização pelo Poder 

Executivo, através do CONAMA, para que se consiga dar a efetiva contribuição 

acadêmica ao tema que foi objeto do estudo contido na tese. 
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5.2. Proposta normativa. 

 

PROPOSTA NORMATIVA DE COGÊNCIA DE MONITORAMENTO E CONTROLE 

DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS, ATRAVÉS DE SISTEMAS PASSIVOS DE 

MONITORAMENTO. 

 

Dispõe sobre a classificação das emissões de 

poluentes atmosféricos, bem como estabelece 

condições e padrões para o monitoramento e controle 

das emissões para o ar atmosférico, e dá outras 

providências. 

 

Considerando que o ar atmosférico é o recurso natural mais rapidamente 

afetado pelas emissões de poluentes, com sinergias mediatas e imediatas, a níveis 

que extrapolam as fronteiras físicas, atingindo dimensões globais. 

Considerando que as normas ambientais que regem as emissões precisam ser 

atualizadas de maneira mais célere, em virtude do acelerado incremento das 

emissões para o ar atmosférico, por fontes fixas e móveis, diante do acentuado 

crescimento econômico e social que atravessa o Brasil, fato que está a elevar os níveis 

de poluição atmosférica. 

Considerando que da análise do Direito Ambiental comparado, os países que 

enfrentaram estágios acentuados de desenvolvimento econômico, somente 

começaram a preocupar-se com o monitoramento e o controle da poluição 

atmosférica, quando os índices de poluição chegaram a níveis capazes de afetar 

negativamente a biota, com impactos negativos sobre a saúde da população. 

Considerando que as recentes pesquisas científicas e trabalhos acadêmicos 

demonstram a viabilidade de realização do monitoramento ambiental, com baixo custo 
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e elevado nível de confiança, através de sistemas de monitoramento passivo. 

Considerando como padrões para o ar atmosférico os limites de exposição 

ocupacional, recomendados pela Organização Mundial de Saúde, como os limites 

capazes de garantir a higidez física do ser humano. 

Considerando que a qualidade do ar deve ser controlada e divulgada à 

população constantemente, para que o controle possa se dar de maneira difusa, 

conforme preconiza o art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil, que 

estatui como dever de todos a defesa do meio ambiente. 

Considerando que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

art. 23, II, definiu como concorrente, entre a União e os estados-federados, para 

legislar acerca do controle da poluição, restando, aos municípios, a suplementaridade, 

em matéria legislativa, naquilo que couber à proteção ambiental e ao controle e 

monitoramento da poluição. 

Considerando que a Lei nº 6.398/81, em seu art. 8º, atribuiu ao Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, a competência para estabelecer normas, 

critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 

ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, resolve: 

Art. 1º Esta norma dispõe sobre o monitoramento e o controle das emissões 

atmosféricas, bem como os padrões para o monitoramento do ar atmosférico e 

lançamento de emissões, por fontes fixas e móveis 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

 Art. 2º Para efeito desta Norma, considera-se: 
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 I – meio ambiente ar atmosférico, como o recurso natural, que compreende o 

conjunto das misturas complexas de partículas sólidas e de gotículas dispersas no ar, 

cujas interações de ordem física, química e biológica é capaz de propiciar a vida em 

todas as suas formas; 

II – degradação ambiental do ar atmosférico, a alteração adversa do recurso 

natural ar atmosférico, capaz de alterar-lhe as características naturais, por fontes fixas 

e móveis; 

III – poluição ambiental do ar atmosférico, a degradação do ar atmosférico, 

cujas implicações, pelas emissões atmosféricas resultem, direta ou indiretamente: 

a) no prejuízo à saúde, segurança e bem-estar da população, de maneira 

difusa ou concentrada, com influências locais, regionais ou extra fronteiriças 

pátrias, desde que a origem tenha se dado em Território Brasileiro, assim 

considerado na forma do Capítulo II, da Constituição da República 

Federativa do Brasil e pela Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993;  

b) afetem desfavoravelmente a biota; 

c) criem condições adversas às atividades sociais ou econômicas; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente natural ou 

artificial; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com esta norma ou  com os 

padrões ambientais estabelecidos; 

IV – monitoramento ambiental do ar atmosférico, qualquer sistema de controle 

das emissões por fontes fixas e móveis, que poderá ser efetuado em qualquer 

das seguintes formas: 

a) monitoramento do ar atmosférico por sistemas ativos, monitoramento 

efetuado por sistemas fixos ou móveis, de forma aspirada do ar, para 
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determinação das substâncias contidas no ar atmosférico, destinado 

ao controle dos níveis de substâncias presentes no ar; 

b) monitoramento do ar atmosférico por sistemas passivos, 

monitoramento efetuado por quaisquer sistemas de monitoramento 

do ar atmosférico, que não importem a aspiração direta do ar, cujo 

monitoramento se dê pela exposição de substâncias físicas, 

químicas ou biológicas, capazes de reter o ar e fornecer dados 

quantitativos ou qualitativos, para o monitoramento do ar 

atmosférico; 

V – material particulado ou partículas totais em suspensão, quaisquer 

substâncias químicas ou físicas, presentes no ar atmosférico, em suspensão 

seca ou úmida; 

 

CAPÍTULO II 

DO SISTEMA E ABRANGÊNCIA DO MONITORAMENTO DO AR ATMOSFÉRICO 

 

 Art. 3º Os órgãos e entidades ambientais da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo 

Poder Público, responsáveis pela proteção e monitoramento da qualidade ambiental, 

deverão implementar e realizar o monitoramento do ar ambiental. 

 

 Art. 4º O monitoramento do ar ambiental poderá ser feito através de sistemas 

de monitoramento ativo ou passivo da qualidade do ar ambiental. 

 

 Art. 5º Para o monitoramento do ar ambiental, os entes envolvidos no controle 
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e na proteção do meio ambiente, relacionados no art. 3º desta Norma, poderão: 

I – firmar convênios com instituições de ensino, que tenham dentre os seus 

cursos, a área de meio ambiente, para a realização do monitoramento ambiental; 

II – identificar e orientar os responsáveis pelas fontes de emissão, de maneira 

a mitigar os efeitos da poluição ambiental do ar atmosférico; 

III - efetuar a fiscalização e controle da poluição atmosférica, através dos dados 

obtidos pelos sistemas de monitoramento ambiental; 

 

CAPÍTULO III 

DA PERIODICIDADE E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DO AR 

 

 Art. 6º O monitoramento da qualidade do ar ambiental será efetuada de maneira 

permanente, pelos entes envolvidos na manutenção da qualidade do meio ambiente, 

constantes no art. 3º desta norma, devendo informar a população, mediante a 

divulgação em seus sítios, com atualização diária das informações acerca da 

qualidade do ar, para que a população possa conhecer a qualidade do ar atmosférico, 

contribuir para a redução das emissões e fiscalizar o Poder Público, de maneira difusa, 

o controle da poluição do meio ambiente ar. 

 

 Art. 7º As associações civis sem fins lucrativos e entidades privadas que 

tenham como objeto a melhoria e o controle da qualidade ambiental, poderão exigir 

do Poder Público, o cumprimento do art. 6º desta norma. 
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CAPÍTULO IV 

DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO AR ATMOSFÉRICO 

 

 Art. 8º O monitoramento do ar atmosférico deverá ser efetuado com vistas ao 

monitoramento de substâncias orgânicas e inorgânicas que possam colocar em risco 

a saúde da população ou da manutenção da biota, à critério dos órgãos ambientais e 

instituições de ensino conveniadas, que estiverem incumbidas de fazer o 

monitoramento ambiental, sendo-lhes atribuídas as seguintes competências e 

atribuições: 

I – para a realização do monitoramento ambiental, os entes arrolados no caput 

deste artigo, poderão investigar quaisquer substâncias orgânicas e inorgânicas 

presentes no ar atmosférico, capazes de alterar a saúde humana e prejudicar a biota; 

II – detectando qualquer substância ou elemento no ar atmosférico, capaz de 

prejudicar o ambiente e a saúde humana, efetuar um laudo de risco à saúde e 

ambiental e formas de controle e de combate aos poluentes, para subsidiar a 

fiscalização, controle e mitigação da poluição atmosférica, pelo órgão competente; 

III – deverão manter cadastro técnico das substâncias encontradas, pelo prazo 

de 20 (vinte) anos, juntamente com as soluções apontadas para o controle e a 

mitigação da poluição do ar atmosférico. 

  

Art. 9º Para os efeitos desta norma, ficam estabelecidos os seguintes padrões de 

elementos inorgânicos no ar atmosférico: 

I – Alumínio (Al) – 0,01mg/m3; 

II – Cálcio (Ca) – 0,005 mg/m3; 

II – Manganês (Mn) – 0,001 mg/m3; 
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III – Zinco (Zn) - II – 0,005 mg/m3; 

 

Parágrafo único – os entes responsáveis pelo monitoramento do ar 

atmosférico, contidos no art. 3º desta norma, deverão, no prazo de 3 anos, quantificar 

e especificar limites de emissões para substâncias inorgânicas, presentes no ar 

atmosférico, de maneira a servirem como padrões, que complementarão esta norma. 

 

 Art. 10 As substâncias inorgânicas presentes no ar atmosférico, serão 

monitoradas respeitando-se as características regionais de cada área analisada e 

terão os padrões estabelecidos pelos, entes responsáveis pelo monitoramento do ar 

atmosférico, contidos no art. 3º desta norma, no prazo máximo de 3 anos, cujos limites 

complementarão os padrões de emissão desta norma. 

 

 Art. 11 Os entes envolvidos no controle e no monitoramento do ar atmosférico, 

arrolados no art. 3º da presente norma, poderão indicar alterações na presente norma 

a qualquer tempo. 

 

 Art. 12 Os padrões e substâncias classificadas como poluentes do ar 

atmosféricos, deverão ser revistos a cada 3 (três) anos. 

Parágrafo único – a falta de revisão dos padrões e substâncias mencionadas 

no caput deste artigo, não faz cessar a vigência e efeitos jurídicos dos padrões já 

estabelecidos. 

 

 Art. 13 Esta norma entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSÕES GERAIS 

As legislações ambientais internacionais e brasileiras cujo escopo é a tutela do 

ar atmosférico somente preconizam o monitoramento e o controle das emissões 

urbanas, focando-se nos níveis de emissões de monóxido de carbono (CO); 

compostos de enxofre e de nitrogênio (SOx) e (NOx); hidrocarbonetos (HC); 

quantitativo de fumaça preta; e material particulado – MP, contudo, sem o controle 

qualitativo do que está incluso no material particulado. 

A legislação brasileira, assim como a de diversos países, fulcrou-se nas normas 

editadas pela agência de proteção ambiental norte-americana, para o balizamento dos 

limites das emissões de poluentes atmosféricos, tanto para fontes fixas como para 

fontes móveis, que é mais restritiva, contudo, dado o caráter do direito consuetudinário 

e à dinâmica da Common Law, específica para o Direto Anglo-saxônico, faz com que 

as atualizações das normas ambientais norte-americanas sejam mais céleres que as 

brasileiras, que sempre andam atrás do fato social. 

O Direito Ambiental brasileiro é constituído por um sistema normativo positivo 

avançado, quando cotejado com o dos demais países do mundo, atribuindo a todos o 

dever de tutelar o direito difuso ambiental, porém as normas infra legais carecem de 

um rigor científico mais aprofundado, pois, em verdade, sofre muitas influências dos 

setores produtivos, que têm assento na elaboração das Resoluções do CONAMA. 

O presente trabalho trouxe como contribuição a demonstração da possibilidade 

de se efetuar o monitoramento dos poluentes atmosféricos mais nocivos à saúde 

humana e do meio ambiente, demonstrando, ainda, que há sistemas eficazes e com 

baixo custo que podem ser utilizados no monitoramento e no controle da poluição do 

ar-atmosférico, através do monitoramento e o controle da presença de elementos-

traço, particulados e compostos orgânicos no ar atmosférico. 


