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S.D.Fernandes 

RESUMO 

A poluição do ar vem sendo amplamente discutida tanto na literatura acadêmica, como nas 

mídias populares associada ao intenso processo de urbanização e as mudanças que o 

acompanham. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o monitoramento da qualidade 

do ar do município de Goiânia (GO) frente à legislação vigente e os aspectos técnicos 

envolvidos. Para tanto se realizou uma análise temporal da influência das variáveis 

meteorológicas, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e precipitação sobre a 

qualidade do ar na região central de Goiânia (GO), para o ano de 2018, considerando os dados 

de monitoramento realizado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do estado de Goiás. Os resultados mostram que as concentrações de Partículas 

Totais em Suspensão não ultrapassaram o limite estabelecido pela Resolução CONAMA 

003/90, porém a média geométrica anual foi superior ao estabelecido pelo Decreto Estadual 

1745/79. A análise da correlação entre os dados de concentração do material particulado e dos 

dados climatológicos mostra influência, principalmente, da umidade relativa e da intensidade 

dos ventos na diminuição dos valores de concentração de PTS. Entretanto, em relação ao 

programa de monitoramento, cabe destacar que não é possível determinar a qualidade do ar 

somente com o parâmetro PTS, sendo assim, é necessário a expansão tanto em quantidade de 

parâmetros monitorados quanto com relação ao número de estações de amostragens na 

região.  

Palavras chaves: Poluição do Ar. Partículas Totais em Suspensão. Condições 

Meteorológicas. Goiânia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os problemas ambientais são um assunto amplamente discutido nos dias atuais. Com o 

aumento dos processos industriais, do consumo de energia, popularização dos veículos 

automotores, do número de queimadas, a qualidade do ar é diretamente afetada. Segundo 

Medeiros (2005), a atividade industrial e a circulação rodoviária são os maiores responsáveis 

pela poluição atmosférica e quando a capacidade natural de depuração da atmosfera é 

ultrapassada, teremos o acúmulo de substâncias prejudiciais à vida, caracterizando o que 

chamamos de poluição atmosférica. 

Frente a estas questões no ano de 2009, foi criado o Plano Nacional de Qualidade do Ar 

(PNQA) que tem como objetivo principal proteger a saúde humana e o meio ambiente da 

contaminação atmosférica. Neste plano estão contidas algumas iniciativas como ampliação da 

rede de monitoramento do ar, promoção de debates técnicos-científicos, atualização e 

implementação de um Programa de Inspeção e Manutenção e apoios aos estados para 

fiscalização, monitoramento e licenciamento.   

Os efeitos de uma má qualidade do ar, apesar de bastante graves não são tão facilmente 

identificados visualmente, como ocorre em outros fatores. Por exemplo o aumento da 

concentração de material particulado e de gases como CO2, NO, SO2, hidrocarbonetos, afetam 

a flora e fauna, tanto na fotossíntese quanto pela ingestão de alimentos contaminados, 

respectivamente. E também afeta a saúde da população, através da inalação desses gases e de 

material particulado, podendo causar doenças respiratórias (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2018). 

O Ministério do Meio Ambiente aponta outros fatores que são afetados pela baixa qualidade 

do ar como por exemplo, maiores gastos econômicos (devido ao aumento de atendimentos e 

internações, de tratamentos médicos, e de políticas para o controle, tratamento e redução 

dessas emissões). Portanto, o devido monitoramento e fiscalização desses resultados pode 

significar uma melhoria nesses aspectos. 
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A Organização Mundial da Saúde divulgou em 2016 que a grande maioria da população 

global, cerca de 92%, vivem em locais com o nível de qualidade do ar acima do recomendado 

pela própria OMS. E a má qualidade do ar externa está associada a mais de 3 milhões de 

mortes/ano, enquanto a poluição interna juntamente com a externa está ligada a um número de 

cerca de 6,5 milhões de óbitos no ano de 2012.  

Uma pessoa adulta inspira cerca de 10 mil litros de ar por dia. Este valor varia em 

função da atividade física de cada um. Em geral, não é necessário, nem possível, 

corrigir a composição do ar que se respira, sendo essa a principal diferença entre o 

consumo de ar e o consumo de água. A água passa por um tratamento prévio, o que a 

torna um produto industrial para ser consumido. O ar, ao contrário, deve ser 

consumido exatamente como existe na natureza, “in natura”. Por este motivo, é 

muito importante que a sociedade entenda e respeite as medidas de preservação da 

qualidade do ar (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, 2018). 

Sabe-se que a exposição humana à má qualidade do ar pode trazer consequências graves à 

saúde mesmo estando dentro dos parâmetros exigidos na legislação. Assim se faz relevante 

analisar os dados de concentração de material particulado em locais que apresentam alta 

influência de atividades antropogênicas, considerando a interferência das condições 

meteorológicas.  

O crescimento das cidades proveniente do processo de urbanização tem sido um dos fatores 

mais relevantes com relação a situação da qualidade do ar nos municípios, o que gera uma 

necessidade crescente da realização de práticas eficazes na tentativa de obter uma melhora da 

qualidade do ar nos centros urbanos. 

Os dados de concentração serão analisados de acordo com as legislações vigentes e  

correlacionados aos dados de temperatura, velocidade dos ventos, precipitação e umidade. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

Avaliar o monitoramento da qualidade do ar do município de Goiânia (GO) frente à legislação 

vigente e os aspectos técnicos envolvidos.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterização temporal da qualidade do ar em relação à concentração das Partículas 

Totais em Suspensão;  

• Investigar a correlação entre os dados climatológicos e os dados de concentração de 

Partículas Totais em Suspensão;  

• Comparar os resultados de concentração das Partículas Totais em Suspensão com 

legislações vigentes.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A atmosfera apresenta composição de basicamente, Nitrogênio (N2), Oxigênio (O2), Argônio 

(Ar) e dióxido de carbono (CO2) com cerca de 78%, 21%, 0,9%, 0,03%, respectivamente 

(BRAGA et al., 2002). 

Poluição atmosférica tem relação direta com as atividade antrópicas, principalmente 

decorrentes do processo de urbanização e aumento da concentração populacional e práticas 

industriais. Outros fatores diretamente ligados a qualidade do ar são os meteorológicos, pois 

estas interferem na concentração dos poluentes na atmosfera, devido a possibilidade de 

dispersão, direção dos ventos, ausência ou presença de chuva (MOREIRA et al., 2008). 

De acordo com a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, são consideradas atividades 

poluidoras aquelas que possam prejudicar a qualidade ambiental, tanto direta quanto 

indiretamente. Essas atividades podem prejudicar tanto a saúde quanto o bem estar da 

população, podem afetar esteticamente o meio ambiente, a fauna e a flora, além de condições 

adversas para as atividades sociais e econômicas e que não estão de acordo com o padrão 

estabelecido. 

A poluição atmosférica está relacionada com a presença de compostos e suas concentrações, 

formas ou locais inadequados. 

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que, pela sua 

concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando 

inconveniente ao bem estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade (CETESB, 2018). 
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3.2. LEGISLAÇÃO 

Os padrões de qualidade do ar (PQAr) variam de acordo com a abordagem adotada 

para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, considerações econômicas e 

vários outros fatores políticos e sociais, que, por sua vez, dependem, entre outras 

coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade do Estado de gerenciar a 

qualidade do ar. As diretrizes recomendadas pela OMS levam em conta essa 

heterogeneidade e, em particular, reconhecem que, ao formularem políticas de 

qualidade do ar, os governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias 

locais antes de adotarem os valores propostos como padrões nacionais. A OMS 

também preconiza que o processo de estabelecimento de padrões visa atingir as 

menores concentrações possíveis no contexto de limitações locais, capacidade 

técnica e prioridades em termos de saúde pública (CETESB, 2018). 

Na legislação são regulamentados alguns parâmetros, e são eles: partículas totais em 

suspensão (PTS), fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, 

ozônio e dióxido de nitrogênio. E também insere diretrizes para quando ocorrer episódios 

agudos de concentrações de poluentes, que são denominados estado de atenção, alerta e 

emergência, e requer juntamente com os níveis de concentração atingidos, a previsão de 

condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes (MMA, 2018).  

3.2.1. Mundial 

 

A OMS (2005) recomenda a adoção de normas e padrões, que servirão como assistência para 

que os gestores responsáveis de cada país estabeleçam seus próprios padrões de qualidade do 

ar, visto que cada um apresenta suas especificidades. 

No documento intitulado ‘’Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen 

dioxide and sulfur dioxide’’ da Organização Mundial da Saúde de 2005, estabelece-se 

padrões recomendados de MP10, MP2,5, Ozônio, Nitrogênio e Dióxido de Enxofre. Sendo 

assim, para Partículas Totais em Suspensão têm-se os Padrões Nacionais de Qualidade do Ar. 
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3.2.2. Nacional 

No Brasil, a Resolução CONAMA nº 003/1990 estabelece Padrões Nacionais de Qualidade 

do Ar. Sendo dividido em padrões primários e secundários, o qual se for ultrapassado pode 

causar problemas à saúde da população, e o abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 

adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e a flora, aos 

materiais e ao meio ambiente em geral, respectivamente, conforme mostra o quadro 1. 

Quadro 1 - Padrões de Qualidade do ar segundo a Resolução Conama nº 03/1990. (*Não pode ser ultrapassado 

mais de uma vez ao ano). 

Poluente 
Padrão de Qualidade 

Primário Secundário 

Partículas Totais em 
Suspensão 

Média geométrica anual de 
80 µg/m³ 

Média geométrica anual de 
60 µg/m³ 

Média de 24 horas de 240 
µg/m³* 

Média de 24 horas de 150 
µg/m³* 

Fumaça 

Média aritmética anual de 
60 µg/m³* 

Média aritmética anual de 
40 µg/m³ 

Média de 24 horas de 240 
µg/m³ 

Média de 24 horas de 100 
µg/m³ 

Partículas Inaláveis 
Média aritmética anual de 50 µg/m³ 

Média de 24 horas de 150 µg/m³ 

Dióxido de Enxofre 

Média aritmética anual de 
80 µg/m³ 

Média aritmética anual de 
40 µg/m³ 

Média de 24 horas de 365 
µg/m³* 

Média de 24 horas de 100 
µg/m³ 

Monóxido de 
Carbono 

Média de 8 horas de 1000 µg/m³ (9ppm)* 

Média de 1 hora de 40000 µg/m³ (35ppm)* 

Ozônio Média de 1 hora de 160 µg/m³ (35ppm)* 

Dióxido de 
Nitrogênio 

Média aritmética anual de 
100 µg/m³ 

Média aritmética anual de 
100 µg/m³ 

Média de 1 hora de 320 
µg/m³ 

Média de 1 hora de 190 
µg/m³ 

 

Fonte: Resolução Conama nº 03/1990. Adaptado pelo autor. 

De acordo com o presente trabalho, a ser realizado no Estado de Goiás, verifica-se também a 

existência de legislação estadual correspondente. 
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3.2.3. Estadual 

No estado de Goiás, o Decreto nº 1745/79  regulamenta a Lei nº8544, de 17 de outubro de 

1978, posteriormente alterado pelo Decreto nº 5871 – 03 de dezembro de 2003, que dispõe 

sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente, como mostra o quadro 2. Nele 

estão presentes os Padrões de Qualidade do Ar para as regiões do estado. Diferentemente da 

Resolução Conama, não são definidos padrões primários e secundários e também estabelece 

padrões para quatro poluentes e não sete conforme a outra resolução. Ressalta-se que esta, 

conforme a hierarquia do processo legislativo, é mais restritiva que a legislação federal. 

Quadro 2 - Padrões de Qualidade do ar segundo o Decreto Estadual nº 1745/79. (*Não pode ser ultrapassado 

mais de uma vez ao ano). 

Poluente Padrão de Qualidade 

Partículas Totais em 
Suspensão 

Concentração média anual 40 µg/m³ 

Concentração máxima diária 120µg/m³* 

Óxido de Enxofre 

Concentração média 
geométrica anual 

60 µg/m³ 

Concentração máxima diária 
200 

µg/m³* 

Monóxido de 
Carbono 

Concentração máxima de 8h 10 µg/m³* 

Concentração máxima 
horária 

40 µg/m³* 

Oxidantes 
fotoquímicos 

(Ozônio) 

Concentração máxima de 8h 60 µg/m³* 

Concentração máxima 
horária 

120 
µg/m³* 

 

Fonte: Decreto Estadual nº 1745/79. Adaptado pelo autor. 

3.3. ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

O índice de qualidade do ar (IQAr) consiste em uma ferramenta matemática desenvolvida 

para simplificar o processo de divulgação da qualidade do ar, tendo como principal objetivo 

proporcionar à população um entendimento sobre a qualidade do ar local, em relação a 

diversos poluentes amostrados. Para cada poluente medido é calculado um índice, que é um 

valor adimensional, e divulgado através de um boletim para cada estação de monitoramento 

(CETESB,2018). Pode-se observar  a estrutura do IQAr na figura 1 e na figura 2 identifica-se 
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os efeitos possíveis na saúde humana para cada classificação.  

Figura 1 – Estrutura do Índice de Qualidade do Ar. 

 

Fonte: Padrões de Qualidade do Ar. CETESB (2018). 
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Figura 2 – Estrutura do Índice de Qualidade do Ar. 

 

Fonte: Padrões de Qualidade do Ar. CETESB (2018). 

O quadro abaixo apresenta o IQar do poluente PTS, conforme a legislação aplicada na região 

de Goiânia. 
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Quadro 3 - Classificação baseada no indicador PTS, adaptada aos padrões e níveis de qualidade do ar definidos 

no Decreto Estadual nº 1745/1979 para esse parâmetro, conforme metodologia apresentada por Kawano&Lisboa 

(2007). 

CLASSIFICAÇÃO DE INDICADOR PARTÍCULAS  TOTAIS EM 
SUSPENSÃO 

Faixa (µg/m³) Classificação 

0-40 Boa 

41-120 Regular 

121-375 Inadequada  

376-625 Má 

626-875 Péssima 

Maior que 875 Crítica 

Fonte: Adaptado pelo autor. 

3.4. RELAÇÃO COM DADOS METEREOLÓGICOS 

Conforme Moreira et al. (2008), as condições meteorológicas desempenham um papel 

importantíssimo na dispersão ou acumulação de poluentes, são o que guiam a dispersão de 

poluentes e a sua deposição no solo, uma vez que estão imersos na atmosfera. Destacando-se 

os fatores como temperatura, umidade relativa, velocidade e direção do vento, dentre outros 

(LIU & JONHSON, 2002). 

As concentrações de poluentes na atmosfera podem ser intensificados ou reduzidos 

dependendo das variáveis climáticas de determinada região (FARIAS, 2012). Ao tratar da 

concentração de poluentes atmosféricos, deve-se considerar a velocidade do vento, pois, 

contribui para a dispersão dos poluentes na atmosfera (ARAÚJO et al., 2016). A umidade 

representa a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, logo, alta umidade promove 

aglomeração das partículas fazendo com que as mesmas aumentem de diâmetro e sedimentem 

com mais facilidade (SOUSA, 2018). 

As chuvas tem papel de agentes agregadores, capturando os particulados que agem como 

núcleos de condensação ou são englobados pelas gotas de nuvens, que conforme colidem, 
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ficam mais pesadas e tendem a se precipitar (UEHARA,2002). Conforme Freiberg e 

Pasqualetto (2009), em Goiânia, a baixa precipitação do período seco é um dos fatores que 

contribuem para agravar a situação da qualidade do ar na cidade e consequentemente gerando 

maiores incômodos à população.  

3.5. EFEITOS NA SAÚDE PELO MATERIAL PARTICULADO 

Van Dingenen et al. (2004) aponta que as principais razões para o grande interesse atual sobre 

o material particulado se deve principalmente pelos efeitos que causa na saúde humana e 

também sobre a fauna e flora, além de ser responsável pela diminuição da visibilidade e 

contribuição no desgaste de monumentos e edificações. 

A exposição por longo prazo a altas concentrações de material particulado pode aumentar o 

risco de câncer no pulmão, doenças respiratórias obstrutivas crónicas, e arteriosclerose, ao 

passo que a exposição de curto prazo pode causar exacerbação de outras doenças 

respiratórias, incluindo bronquite e asma, bem como mudanças na variabilidade da frequência 

cardíaca (BRUNEKREEF e HOLGATE, 2002). 

Estudos realizados nas últimas décadas têm demonstrado que o material particulado 

em suspensão pode causar efeitos, mesmo em níveis abaixo dos padrões de 

qualidade do ar que têm sido fixados em vários países desenvolvidos, e também no 

Brasil. Estudos epidemiológicos realizados em regiões urbanas, ou seja, para o 

particulado em suspensão nessas áreas têm sido incapazes de definir um nível abaixo 

do qual não haja ocorrência de efeitos à saúde humana (RIBEIRO & ASSUNÇÃO, 

2002). 

O material particulado pode ser classificado em Partículas Totais em Suspensão (PTS) que 

são partículas que possuem diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 50 µm, pode gerar 

problemas de saúde e afetar as condições visuais do ambiente. As Partículas Inaláveis (MP10) 

têm diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 µm que quando inaladas podem ficar retidas 

na parte superior do sistema respiratório ou alcançar os alvéolos pulmonares. Já o diâmetro 

aerodinâmico das  Partículas Inaláveis Finas (MP2,5) é menor ou igual a 2,5 µm e penetram 

profundamente no sistema respiratório. A Fumaça (FMC) por estar ligada a processos de 
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combustão é um parâmetro usado no teor de fuligem na atmosfera. 

Os metais presentes no material particulado podem gerar diversos agravos à saúde humana, 

segundo o estudo de Castilho et al. (2012) os principais elementos que conforme sua 

exposição a tal estão ligados ao aumento da morbidade são o Arsênio, Cádmio, Cromo, 

Níquel, Chumbo e Antimônio.  

Segundo Sampaio (2012), responsável pelo estudo de metais associados ao material 

particulado na estação da Praça do Trabalhador em 2011, as concentrações Chumbo (Pb) 

associado a PTS, nas coletas realizadas, não representou situação de ameaça à saúde das 

pessoas e ao meio ambiente, devido a sua baixa comparação quando comparado à resolução. 

Os metais Cádmio, Cobre, Cromo, e Níquel apresentaram concentrações de vinte e cinco a 

duzentos e cinquenta vezes menores que os padrões estabelecidos pelas organizações de saúde 

e meio ambiente. A partir desses dados, o autor concluiu que naquele período os resultados 

obtidos não apresentaram quadro de ameaça à saúde da população (SAMPAIO, 2012). O 

quadro 4 mostra alguns possíveis efeitos à saúde dos metais que podem ser encontrados no 

material particulado. 

Quadro 4 - Metais e seus efeitos à saúde humana. 

Metal Efeitos à saúde 

Chumbo 

Acomete principalmente os sistemas 

nervosos central e periférico, medula 

óssea e rins. 

Cromo 

Pode provocar lesões na pele, 

bronquite e, se a exposição ocorrer em 

doses mais elevados, pode levar ao 

desenvolvimento de células 

cancerígenas. 

Cádmio  

A intoxicação por cádmio pode 

provocar danos no sistema ósseo, 

cânceres, entre outros distúrbios. 

Arsênio 

Pode provocar lesões não cicatrizáveis 

na epiderme, lesões em diversos 

órgãos vitais, alguns tipos de cânceres 

(em especial, o câncer de pele), e, se 

em concentrações elevadas, ao óbito. 
 

Fonte: SAMPAIO (2012). Adaptado pelo autor.  

http://www.infoescola.com/elementos-quimicos/cadmio/
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Andrade et al. (2015), ressalta que o maior número de atendimentos e internações por 

problemas respiratórios tendem a ocorrer no inverno, pois nesse período a baixa umidade e a 

poluição atmosférica favorecem esses eventos. 

4. METÓDOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Conforme apresentado, o monitoramento da qualidade do ar no estado de Goiás, realizado 

pelo órgão estadual, ocorre somente no município de Goiânia, capital do estado de Goiás.  

Segundo o IBGE, no Censo de 2010 a população do município de Goiânia era de 1.302.001 

pessoas, com uma área da unidade territorial de 728,841 km², o que corresponde no país como 

o 12º munícipio mais populoso e uma densidade demográfica de 1776,74 hab/km². No ano de 

2018 a população estimada foi de 1.495.705 habitantes. Corresponde ao maior município do 

Estado, tanto com relação ao número de pessoas quanto com relação ao número de veículos. 

De acordo com o IBGE (2018) a taxa de crescimento populacional em Goiânia foi de 1,21% 

entre os anos de 2016 e 2017 maior que a média nacional (0,8%). Conforme o Departamento 

Nacional de Trânsito (2018) a frota veicular de Goiânia era de 1.143.696 em janeiro e de 

1.172.648 veículos no mês de dezembro de 2018, resultando em um aumento de cerca de 

2,5%.  

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (SIMEHGO) 

(2007), o clima predominante na região do Estado de Goiás é o tropical sazonal, de inverno 

seco (Aw, segundo a classificação climática de Koppen-Geiger). O Estado possui apenas duas 

estações sazonais, que são a seca e a chuvosa. A estação seca tem seu início no mês de abril e 

estende-se até a primeira quinzena de outubro. Já a estação chuvosa tem seu início na segunda 

quinzena de outubro e se estende até março do ano seguinte. 
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Figura 3 - Localização dos Pontos de Monitoramento em Goiânia. 

 
Fonte: O Autor. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO TEMPORAL DA QUALIDADE DO AR 

Para realizar a caracterização temporal da qualidade do ar no município de Goiânia, foram 

obtidos dados secundários de monitoramento de PTS junto a SEMAD no ano de 2018. Os 

dados são gerados de forma manual, sendo que durante o ano de 2018 foi feito pelo técnico 

responsável e pela autora do trabalho, que no período em questão atuou como estagiária na 

área. 

Neste período a Secretaria teve aparelhos em determinados pontos de Goiânia, são eles, a 

Praça Cívica e Escola de Engenharia Civil e Ambiental (EECA) da Universidade Federal de 

Goiás, localizados na área central da cidade. 

A estação de monitoramento localizada na Praça Cívica (16°40'51,9''S; 49°15'17,3”O) está 

localizada em gramado próximo ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira, na área de carga e 

descarga do local. O local corresponde a área central do município de Goiânia, com intenso 
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fluxo de pessoas, tanto trabalhadores do local como visitantes, e de veículos por possuir 

algumas vias de acesso importantes para a cidade, além do intenso tráfego de ônibus na região 

que possui pontos de acesso ao transporte público em toda sua extensão. 

Figura 4 - Localização do Ponto de Amostragem da Praça Cívica, na área externa do Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira 

 

Fonte: Relatório de Monitoramento da Qualidade do Ar 2016-207 - SEMAD (2018). 

A estação de monitoramento localizada na Escola de Engenharia (16°40'37.89''S; 

49°14'30.45”O) foi instalada em gramado dentro da área da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), próximas aos blocos de aula e laboratórios da Escola de Engenharia, na Praça 

Universitária. Tal local conta com intenso fluxo de pessoas (estudantes, professores, técnicos, 

servidores da Universidade, dentre outros) e também de carros, motos e ônibus que são 

utilizados como meio de transporte da maioria das pessoas para o acesso à UFG. 
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Figura 5 - Localização do Ponto de Amostragem da Escola de Engenharia 

 

Fonte: O Autor. 

As amostragens foram realizadas pela SEMAD com uma frequência em torno de 7 ou 6 dias, 

em ambos os pontos. Na Praça Cívica não foram realizadas amostragens no período de finais 

de semana, ao contrário da estação localizada na Escola de Engenharia, que a partir do mês de 

maio de 2018 teve suas amostragens realizadas a cada 6 dias e também aos sábados e 

domingos. 

O monitoramento do parâmetro Partículas Totais em Suspensão é realizado através do 

equipamento Amostrador de Grande Volume (AVG-PTS) que realiza amostragens de 24h, 

normalmente realizadas semanalmente em cada posto de amostragem, sendo calibrado 

conforme especificação do fabricante. O material particulado fica retido em um filtro de fibra 

de vidro que é pesado antes e depois da amostragem, sendo possível determinar a massa 

líquida do material. O volume de ar amostrado é medido através da carta gráfica instalada no 

equipamento e determinado de acordo com a deflexão média obtida e corrigido para as 

condições padrão de temperatura e pressão. A concentração de PTS é computada pela razão 

entre a massa líquida e o volume de ar amostrado e expressa em µg/m³. No estado de Goiás, a 

SEMAD é o órgão responsável pelo monitoramento da qualidade do ar e por gerar de boletins 

sobre o assunto para alcance de toda a população.  
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4.5. LEVANTAMENTO DE DADOS CLIMATOLÓGICOS 

Os dados climatológicos: temperatura, velocidade dos ventos, precipitação e umidade foram 

obtidos através da estação do SIMEHGO localizado no Heliponto Goiânia e da estação 

meteorológica da Escola de Engenharia UFG, de encargo dos professores Sergio Pimentel e 

Enes Marra pertencentes ao corpo docente da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e 

Computação. 

4.6. CORRELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE PTS E 

DADOS METEREOLÓGICOS 

A fim de determinar a presença ou não da correlação, entre os dados de concentração de 

Partículas Totais em Suspensão obtidos pela SEMAD e os dados meteorológicos, como 

temperatura, pressão, intensidade de chuvas e umidade relativa, foi realizada uma análise 

estatística descritiva (média e média geométrica) dos dados através do coeficiente de 

correlação de Pearson (r) segundo Hopkins (2000), visto que este demonstra a intensidade 

(forte, moderada ou fraca) entre as variáveis quantitativas, para tanto utilizou-se do software 

Excel. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. PANORAMA DA QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE GOIÁS 

O monitoramento da qualidade do ar no Estado de Goiás teve início em 1999, pela antiga 

Agência Goiana do Meio Ambiente, atualmente é de responsabilidade da SEMAD, e desde 

então, teve alguns pontos de monitoramento no Estado, com a instalação de novos e 

desativação de alguns outros, como a Praça do Trabalhador, em Goiânia, desativada no 

começo do ano de 2018,  a estação localizada no DAIA, em Anápolis, desativada no ano de 

2017.  
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Portanto, no ano de 2018, apresenta duas estações de monitoramento, ambas localizadas em 

Goiânia, conforme já citado no presente trabalho, localizada na Praça Cívica, dentro do área 

do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, e na Escola de Engenharia da UFG, localizada atrás do 

Bloco B. 

Ambas as estações existentes monitoram somente o poluente Partículas Totais em Suspensão, 

em desacordo tanto com a legislação federal (Res. CONAMA Nº 003/90), quanto com a 

legislação estadual (Decreto Estadual Nº 5871/2003). 

5.2. COMPARAÇÃO COM ÀS LEGISLAÇÕES VIGENTES 

As concentrações de PTS de ambos os pontos de amostragem foram comparados às 

legislações vigentes, em âmbito nacional pela Resolução CONAMA nº 003/90 e em âmbito 

estadual pelo Decreto nº 5871 – 03 de dezembro de 2003.  

Conforme a classificação baseada no indicador PTS, adaptada aos padrões e níveis de 

qualidade do ar definidos no Decreto Estadual nº 1745/1979 para esse parâmetro, que segue 

metodologia apresentada por Kawano&Lisboa (2007), o posto de monitoramento da Praça 

Cívica apresentou 14 amostragens classificadas como BOA, e o restante, sendo 31 delas, 

como REGULAR. Já para o posto de monitoramento localizado na Escola de Engenharia 

UFG, porém esta apresentou  18 dos seus resultados de concentração classificados como BOA 

e 33 classificados como REGULAR. Para ambas as estações não houveram amostragens com 

resultados classificados como episódios inadequados, má, péssimos ou críticos (Figura 4).
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Figura 6 – Comparação dos dados de concentração entre as estações com as legislações vigentes. 

 

 Fonte: Dados Brutos Escola de Engenharia UFG e Praça Cívica – SEMAD GO. Adaptado pelo autor.
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As tabelas abaixo apresentam a média geométrica anual para cada estação de monitoramento 

analisada com relação aos parâmetros exigidos pela legislação, tanto estadual quanto federal. 

Tabela 1 – Comparação da média geométrica do ano de 2018 com as legislações vigentes para as estações de 

monitoramento. 

Local 

Amostragem Legislação 

Média Geométrica 
Anual 

DECRETO ESTADUAL Nº 
1745/79 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 003/90 

Padrão 
Primário 

Padrão 
Secundário 

Escola de 
Engenharia 

48 40 80 60 

Praça Cívica 49 40 80 60 

Fonte: Dados Brutos Escola de Engenharia UFG e Praça Cívica – SEMAD GO. Adaptado pelo autor. 

Por meio da figura 5 e tabela 1, foi observado que as concentrações, para o parâmetro PTS, ao 

longo do ano não ultrapassaram o recomendado pelas legislações vigentes para períodos de 24 

horas, porém foram superiores ao determinado pela legislação estadual com relação à média 

geométrica exigida pelo parâmetro em questão.  

Na estação da Praça Cívica foram realizadas 45 amostragens no total, a maior concentração 

(114 µg/m³) ocorreu no mês de agosto e a menor concentração (17 µg/m³) no mês de 

fevereiro. Enquanto na estação da Escola de Engenharia Civil e Ambiental foram 

contabilizadas 51 amostragens, com maior concentração de 91 µg/m³ também no mês de 

agosto, e com a menor concentração de 17 µg/m³ no mês de novembro. 

Verifica-se que a região da Praça Cívica apresenta maior tendência de poluição por PTS do 

que a área da Escola de Engenharia, possivelmente isso ocorre devido a estação de 

monitoramento estar localizada em uma área de maior circulação de veículos automotores e 

como não houve a realização de amostragens nos períodos de finais de semana não é possível 

comparar os resultados a fim de determinar um possível outro fator para essa tendência. 
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5.3. CORRELAÇÃO ENTRE AS CONCENTRAÇÕES DE PTS E 

DADOS METEREOLÓGICOS 

Estação Praça Cívica 

As figuras de 7 a 10 mostram a correlação entre os dados de concentração de PTS e as 

variáveis meteorológicas temperatura, intensidade de ventos, precipitação e umidade relativa 

e seus comportamentos ao longo do ano de 2018 para a Estação Praça Cívica. 

Com relação a temperatura (figura 7) percebeu-se uma baixíssima correlação com os dados de 

concentração, pois a mesma não apresentou grandes oscilações durante o período de estudo. 

Segundo Sousa (2018) em estudo realizado em Catalão - GO com o parâmetro MP10 maiores 

temperaturas apresentaram concentrações mais altas.  

Figura 7 - Correlação entre concentração de PTS e a temperatura. 

 

Fonte: O Autor.  

Já a velocidade dos ventos, como mostrado na figura 8, contribui para a dispersão dos 

poluentes na atmosfera, conforme é possível verificar na figura abaixo quanto mais intenso 

menor a concentração de PTS e quanto menor sua intensidade maior o valor da concentração 

de material particulado. Houve predominância de ventos em várias direções, dificultando o 
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estabelecimento de um modelo de dispersão, provavelmente são fontes móveis de poluição 

como, principalmente, o fluxo de veículos.  

A direção dos ventos também é um fator importante para avaliar a influência de fontes dos 

poluentes em uma determinada região, no caso da Estação Praça Cívica no dia em que se 

obteve a maior concentração de PTS, 14/08/2018, com a concentração de 114 µg/m³, a 

direção dos ventos foi a nordeste, e no dia de menor concentração (17 µg/m³), 21/02/2018, a 

direção dos ventos foi a noroeste. Portanto, a direção nordeste favorece a coleta de Partículas 

Totais em Suspensão nesta estação de amostragem. 

Em Cuiabá, com relação ao parâmetro MP10, foi determinado que a velocidade do vento 

influenciaram na dispersão do material particulado, enquanto longos períodos com ausência 

de ventos favorecem o acúmulo desse material, resultando assim em um maior valor de 

concentração. (NEIS et al., 2008). 

Figura 8 - Correlação entre concentração de PTS e a intensidade dos ventos. 

  

Fonte: O Autor.  

Verifica-se que nos períodos de seca ou pequenos valores de chuva ocorreu, provavelmente, a 

não agregação do material particulado, ocasionando concentrações elevadas de PTS. E nos 

dias de maior precipitação ocorreram as menores concentrações do material particulado. 

Percebe-se também que o tipo de clima da região contribui para os resultados obtidos, com 
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períodos de seca no inverno, onde ocorrem as maiores concentrações, como em agosto, e a 

menor no dia de maior chuva em fevereiro, período de verão, conforme mostra a figura 9. 

Figura 9- Correlação entre concentração de PTS e a intensidade de chuvas. 

 

Fonte: O Autor.  

Juntamente com a presença e/ou ausência de chuvas e temperatura, a umidade do ar também 

pode influenciar nas concentrações do PTS. Nota-se semelhança entre as variáveis umidade 

do ar e a intensidade de chuvas, porém a umidade relativa apresenta maior correlação com 

relação ao material particulado, isso pode ocorrer devido a alguma chuva que ocorreu em dia 

anterior a amostragem e não foi contabilizada, sendo esta responsável pelo aumento a 

umidade do ar, como mostra a figura 10. 

Conforme Santos et al. (2019) em estudo realizado com o parâmetro MP2,5 em Belo 

Horizonte, cidade que apresenta um clima semelhante ao de Goiânia, com uma estação seca e 

outra chuvosa, os fatores que mais influenciaram a ocorrência desse poluente na atmosfera 

foram a precipitação e a umidade relativa do ar.  
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Figura 10 - Correlação entre concentração de PTS e a umidade relativa. 

  

Fonte: O Autor.  

Estação Escola de Engenharia Civil e Ambiental 

As figuras de 11 a 14 mostram a correlação entre os dados de concentração de PTS e as 

variáveis meteorológicas temperatura, intensidade de ventos, precipitação e umidade relativa 

e seus comportamentos ao longo do ano de 2018 na Estação EECA. 

Essa estação de monitoramento apresenta comportamento bastante semelhante a estação da 

Praça Cívica com relação a temperatura. 

Conforme Santos (2018), em São Paulo, o parâmetro MP10 apresentou baixa correlação com a 

temperatura, porém apresentou forte influência com a umidade relativa do ar, sendo uma 

relação inversa, ou seja, quanto maior a umidade menor a concentração do poluente. O vento 

apresentou grande relação, porém as contribuições do mesmo variam bastante de uma região 

para outra, visto que depende das características de cada localidade. 
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Figura 11 - Correlação entre concentração de PTS e a temperatura. 

  

Fonte: O Autor.  

Conforme a figura12, apresenta maior correlação que a estação Praça Cívica com relação a 

intensidade dos ventos, isso pode ter relação com o fato da mesma estar localizada em uma 

área mais aberta, podendo sofrer maior influência desta variável. Assim como na outra 

estação, houve predominância de ventos em várias direções, dificultando a identificação da 

principal fonte de emissão de PTS, o que também pode estar relacionado a intensa frota 

veicular na região. 

Na Estação EECA no dia em que se obteve a maior concentração de PTS, 4/08/2018, com a 

concentração de 91 µg/m³, a direção dos ventos foi a oeste, e no dia de menor concentração 

(17 µg/m³), 27/11/2018, a direção dos ventos foi a sudeste. Portanto, a direção oeste favorece 

a coleta de Partículas Totais em Suspensão nesta estação de amostragem. 
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Figura 12 - Correlação entre concentração de PTS e a intensidade dos ventos. 

  

Fonte: O Autor.  

O comportamento com relação a intensidade de chuvas, mostrado na figura 13, também é 

semelhante, porém apresentou menor correlação do que a estação da Praça Cívica, 

possivelmente está relacionado que na EECA também acontece amostragens nos finais de 

semana, sendo estas responsáveis também pelo menor valor da concentração de PTS. A maior 

concentração também ocorreu no mês de agosto, período de seca no município, houve 

também um baixo valor de concentração no mês de abril, onde ocorreu o maior índice 

pluviométrico do ano, porém o menor valor de concentração ocorreu em novembro, em uma 

terça-feira, com baixa intensidade de chuvas, porém no dia em que foi realizada essa 

amostragem houve o registro da maior intensidade dos ventos, sendo que possivelmente 

contribui para a dispersão do material particulado. 
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Figura 13 - Correlação entre concentração de PTS e a intensidade de chuvas. 

 

Fonte: O Autor.  

Conforme o que ocorreu com relação a precipitação, a umidade relativa, mostrada na figura 

14, também apresenta forte influência nos dados de concentração de PTS, porém da mesma 

forma apresentou menor correlação do que a estação da Praça Cívica, podendo estar 

relacionado ao fato que na Escola de Engenharia também acontece amostragens nos finais de 

semana, sendo estas responsáveis também pelo menor valor da concentração de PTS. 
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Figura 14 - Correlação entre concentração de PTS e a umidade relativa. 

 

Fonte: O Autor.  

Tabela 2  – Valores da correlação entre as concentrações de PTS e os dados meteorológicos para ambas as 

estações. 

Variáveis 
Correlação 

Praça Cívica EECA 

Temperatura -0,007 -0,033 

Intensidade de 
Ventos 

-0,434 -0,532 

Precipitação -0,328 -0,264 

Umidade -0,610 -0,449 

Fonte: O Autor. 

Conforme a tabela 2, percebe-se semelhança na influência das condições meteorológicas nos 

dados de concentração das duas estações, principalmente na baixíssima correlação negativa 

com a temperatura (o que é um comportamento inesperado, visto que normalmente altas 

temperaturas estão ligadas a épocas mais secas e consequentemente a maiores valores de 

concentração), e alta relação com a umidade relativa e intensidade dos ventos, porém há uma 

diferença desses valores, sendo que a Estação Praça Cívica apresenta uma correlação mais 

forte com a umidade, provavelmente devido a sua localização em um local com maior 

adensamento de prédios e árvores no entorno. Já a Estação EECA apresenta forte relação com 
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a intensidade dos ventos, justamente pelo oposto e estar localizada em uma área mais aberta. 

Além desses fatores, o fato de serem realizadas amostragens durante o final de semana na 

Estação da Escola de Engenharia permite que a mesma tenha um comportamento diferente, 

visto que esse fator também influencia nos resultados, devido a menor circulação de veículos 

nesses períodos.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O município de Goiânia corresponde a uma área altamente urbanizada, com grande número 

de pessoas e veículos, visto que este cresce ao dobro do número de habitantes na cidade, o 

que pode indicar uma provável falha no planejamento urbano da região, principalmente em 

relação ao transporte público, que leva a priorização de meios de transporte particular. O que 

necessita de atenção especial por parte dos órgãos competentes. 

Ressalta-se também a localidade das estações de monitoramento utilizadas no estudo, visto 

que ambas se localizam em uma área central da cidade, com alto índice de veículos e pessoas 

na região, o que pode ter contribuído para os resultados obtidos. 

As concentrações do PTS, de ambos os locais de estudo, ficaram em conformidade com a 

legislação nacional e estadual, porém com relação à média geométrica apresentaram valores 

superiores aos estipulados pela legislação do Estado. Destaca-se também a proximidade dos 

valores das médias geométricas de cada estação, indicando que apesar de determinadas 

diferenças o comportamento das duas estações ao longo do ano é bem semelhante.  

As concentrações de ambos os locais de estudo sofreram alterações por conta das condições 

meteorológicas. Logo, de acordo com a correlação de Pearson, o parâmetro meteorológico 

que mais impacta na concentração do PTS é a umidade relativa, que apresentou correlação 

negativa com a concentração. As maiores concentrações ocorreram no período de seca entre 

os meses de agosto a outubro, e, a queda dos valores das concentrações tiveram início no final 

de outubro com a chegada das chuvas. A velocidade dos ventos também 
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contribuíram significativamente para a redução dos valores de concentração, associado ao 

efeito de dispersão.  

Contudo, por mais que as concentrações estejam em conformidade com a legislação nacional, 

cabe destacar a questão do efeito acumulativo no organismo. Pois o material particulado pode 

apresentar metais pesados em sua composição, além de microrganismos, que ao serem 

inalados ao longo do tempo, podem acarretar e prejudicar a saúde humana, acarretando 

doenças respiratórias, neurológicas, cardiovasculares, entre outras. Este tema necessita 

atenção especial dos órgãos competentes e da academia.  

O monitoramento somente de PTS se encontra em desacordo com as legislações federais e 

estaduais. A falta de informação sobre outras variáveis pode gerar falsas interpretações sobre 

a qualidade do ar no município, visto que esse parâmetro por si só não apresenta uma 

caracterização completa do que está presente no ar e das consequências potencias para a saúde 

humana.  

Recomenda-se também, a utilização do monitoramento do ar como subsídio para políticas 

públicas, a fim de contribuir para uma melhor qualidade do ar nas cidades. Vale ressaltar a 

importância das estações de monitoramento para a necessária fiscalização e conhecimento 

acerca do assunto. Sendo assim, verifica-se a necessidade da expansão da rede de observação 

da qualidade do ar, tanto em quantidade de pontos de amostragem, quanto em relação aos 

parâmetros observados, visto que não há um grande número de estações no município de 

Goiânia e total ausência de monitoramento no restante do estado.  
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ANEXOS 

ESTAÇÃO – PRAÇA CÍVICA 2018 

http://www.simehgo.sectec.go.gov.br/cgi-bin/rede_obs/consulta_dados3.pl
http://monitoramentodoar.meioambiente.go.gov.br/
http://monitoramentodoar.meioambiente.go.gov.br/?page_id=295
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Data 
Dia da 

semana 
Concentração 
PTS (µg/m3) 

Temperatura 
(ºC) 

Velocidade 
dos ventos 

(m/s) 

Intensidade 
de chuvas 

(mm) 

Umidade 
Relativa 

(%) 
Fonte 

03/01/18 Quarta 20 22,92 2,20 0,8 81,0 SIMEHGO 

09/01/18 Terça 54 22,95 1,75 3,6 52,0 SIMEHGO 

16/01/18 Terça 53 24,62 1,35 5,0 66,4 SIMEHGO 

25/01/18 Quinta 29 23,59 1,35 18,6 82,1 SIMEHGO 

15/02/18 Quinta 37 26,03 2,05 0,0 54,4 SIMEHGO 

21/02/18 Quarta 17 23,11 1,40 102,4 86,1 SIMEHGO 

28/02/18 Quarta 41 25,38 1,35 0,0 71,0 SIMEHGO 

06/03/18 Terça 53 24,38 1,45 22,0 84,7 SIMEHGO 

03/04/18 Terça 30 24,01 1,60 2,0 75,6 SIMEHGO 

10/04/18 Terça 35 23,85 2,20 2,2 64,6 SIMEHGO 

19/04/18 Quinta 40 22,87 1,90 0,0 69,4 SIMEHGO 

24/04/18 Terça 41 24,10 1,80 0,4 61,2 SIMEHGO 

03/05/18 Quinta 54 24,64 1,70 0,0 59,1 SIMEHGO 

10/05/18 Quinta 51 22,90 1,45 0,0 55,5 SIMEHGO 

17/05/18 Quinta 63 23,96 1,00 0,0 57,9 SIMEHGO 

22/05/18 Terça 56 21,57 1,70 0,0 44,5 SIMEHGO 

28/05/18 Segunda 42 21,18 2,40 0,0 59,2 SIMEHGO 

12/06/18 Terça 70 24,33 1,10 0,0 49,9 SIMEHGO 

19/06/18 Terça 66 21,45 0,80 0,0 50,7 SIMEHGO 

03/07/18 Terça 85 22,68 0,60 0,0 40,1 SIMEHGO 

11/07/18 Quarta 80 21,22 0,75 0,0 49,6 SIMEHGO 

18/07/18 Quarta 57 22,31 0,80 0,0 45,1 SIMEHGO 

24/07/18 Terça 63 21,64 0,90 0,0 40,2 SIMEHGO 

31/07/18 Terça 98 24,70 0,65 0,0 33,4 SIMEHGO 

07/08/18 Terça 97 24,10 1,10 8,8 55,4 SIMEHGO 

14/08/18 Terça 114 25,92 0,85 0,0 28,0 SIMEHGO 

22/08/18 Quarta 73 25,61 0,95 0,0 33,8 SIMEHGO 

29/08/18 Quarta 62 24,47 1,35 0,0 33,7 SIMEHGO 

04/09/18 Terça 74 20,88 0,85 0,0 35,0 SIMEHGO 

11/09/18 Terça 109 26,92 1,85 0,0 29,0 SIMEHGO 

17/09/18 Segunda 53 26,61 1,95 0,0 34,8 SIMEHGO 

25/09/18 Terça 97 25,47 2,35 0,0 34,7 SIMEHGO 

02/10/18 Terça 78 21,88 1,85 0,0 36,0 SIMEHGO 

09/10/18 Terça 44 27,92 2,85 0,0 30,0 SIMEHGO 

16/10/18 Terça 58 27,61 2,95 0,0 35,8 SIMEHGO 

22/10/18 Segunda 46 26,47 3,35 0,0 35,7 SIMEHGO 

31/10/18 Quarta 46 22,88 2,85 0,0 37,0 SIMEHGO 

07/11/18 Quarta 22 28,92 3,85 0,0 31,0 SIMEHGO 

13/11/18 Terça 35 28,61 3,95 0,0 36,8 SIMEHGO 

20/11/18 Terça 30 20,00 1,50 40,4 83,0 SIMEHGO 

27/11/18 Terça 31 25,05 2,55 0,0 57,3 SIMEHGO 

04/12/18 Terça 27 23,29 1,45 11,8 86,6 SIMEHGO 

12/12/18 Quarta 36 23,42 1,65 22,0 71,1 SIMEHGO 

18/12/18 Terça 48 27,94 1,35 0,0 39,9 SIMEHGO 
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ESTAÇÃO – ESCOLA DE ENGENHARIA UFG 2018 

Data início 
Dia da 

semana 
Concentração 

PTS (µg/m³) 
Temperatura 

(ºC) 

Intensidade 
dos ventos 

(m/s) 

Intensidade 
de chuvas 

(mm) 

Umidade 
Relativa 

(%) 
Fonte 

20/2/18 Terça 34 24,49 1,65 0,0 77,4 Estação EECA 

27/2/18 Terça 48 27,77 0,48 7,0 63,8 Estação EECA 

6/3/18 Terça 74 23,85 1,45 22,4 85,2 Estação EECA 

13/3/18 Terça 68 26,14 1,30 0,0 77,3 Estação EECA 

15/3/18 Quinta 34 26,67 1,35 0,0 73,2 Estação EECA 

22/3/18 Quinta 47 24,65 1,25 0,0 67,5 Estação EECA 

27/3/18 Terça 35 25,19 1,60 0,0 67,6 Estação EECA 

5/4/18 Quinta 21 22,61 1,60 45,6 88,9 Estação EECA 

12/4/18 Quinta 32 22,24 2,05 22,0 73,2 Estação EECA 

19/4/18 Quinta 29 22,65 1,90 0,4 74,4 Estação EECA 

26/4/18 Quinta 40 24,33 1,55 0,0 64,3 Estação EECA 

3/5/18 Quinta 44 24,68 1,70 0,0 59,9 Estação EECA 

10/5/18 Quinta 45 22,99 1,45 0,0 63,5 Estação EECA 

17/5/18 Quinta 70 23,76 1,00 0,0 65,3 Estação EECA 

22/5/18 Terça 44 21,54 1,70 0,0 52,5 Estação EECA 

28/5/18 Segunda 34 21,34 2,40 0,0 63,0 Estação EECA 

5/6/18 Terça 88 23,58 1,50 0,0 59,6 Estação EECA 

10/6/18 Domingo 40 25,89 1,60 0,0 55,7 Estação EECA 

16/6/18 Sábado 48 22,54 1,80 0,0 57,7 Estação EECA 

22/6/18 Sexta 52 22,98 1,00 0,0 54,1 Estação EECA 

28/6/18 Quinta 62 22,62 1,00 0,0 46,8 Estação EECA 

4/7/18 Quarta 76 22,76 0,70 0,0 49,2 Estação EECA 

8/7/18 Domingo 62 23,30 1,20 0,0 56,0 Estação EECA 

10/7/18 Terça 75 18,72 1,50 0,0 68,8 Estação EECA 

16/7/18 Segunda 55 23,11 0,60 0,0 49,6 Estação EECA 

23/7/18 Segunda 56 22,44 0,85 0,0 42,2 Estação EECA 

29/7/18 Domingo 67 24,11 1,30 0,0 41,7 Estação EECA 

4/8/18 Sábado 91 25,34 0,75 0,0 46,4 Estação EECA 

10/8/18 Sexta 71 23,09 0,90 0,0 61,4 Estação EECA 

18/8/18 Sábado 38 23,98 1,90 0,0 55,8 Estação EECA 

22/8/18 Quarta 56 25,58 0,80 0,0 39,2 Estação EECA 

28/8/18 Terça 72 24,55 1,30 0,0 46,9 Estação EECA 

3/9/18 Segunda 84 22,00 0,90 0,0 57,7 Estação EECA 

9/9/18 Domingo 56 26,87 2,50 0,0 29,1 Estação EECA 

15/9/18 Sábado 48 23,68 1,70 5,0 70,0 Estação EECA 

21/9/18 Sexta 48 26,05 1,10 0,0 60,6 Estação EECA 

28/9/18 Sexta 67 26,81 1,55 4,8 61,8 Estação EECA 

3/10/18 Quarta 74 27,30 0,80 0,0 55,0 Estação EECA 

9/10/18 Terça 54 25,66 1,20 12,6 71,0 Estação EECA 

15/10/18 Segunda 73 26,05 1,20 6,0 69,4 Estação EECA 

21/10/18 Domingo 22 24,57 1,50 6,8 78,5 Estação EECA 

27/10/18 Sábado 46 25,41 2,10 2,4 72,8 Estação EECA 
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2/11/18 Sexta 32 22,55 1,60 9,0 87,0 Estação EECA 

9/11/18 Sexta 26 21,12 1,55 9,2 94,4 Estação EECA 

12/11/18 Segunda 35 26,36 1,60 1,4 67,1 Estação EECA 

21/11/18 Quarta 48 23,43 1,30 1,0 79,9 Estação EECA 

27/11/18 Terça 17 26,82 2,50 0,0 66,3 Estação EECA 

05/12/18 Quarta 42 23,96 0,83 12,0 83,2 Estação EECA 

14/12/18 Sexta 40 23,67 1,80 10,6 76,7 Estação EECA 

20/12/18 Quinta 38 28,86 1,60 0,0 50,0 Estação EECA 

26/12/18 Quarta 39 23,71 1,40 0,0 79,1 Estação EECA 

 

 

 


