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RESUMO 

Silveira TS. Qualidade do ar e concentração de materiais particulados nos 
centros urbanos da América do Sul: análise interdisciplinar a partir de relatórios 
oficiais considerando aspectos de geografia, direito e saúde coletiva [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 
 
O presente trabalho teve como objetivo a análise e discussão dos relatórios de 
qualidade do ar referentes às cidades de Buenos Aires, Montevidéu, Porto 
Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro para os anos de 2002 a 2018. Sendo 
analisado de forma multidisciplinar a concentração de materiais particulados e 
se nos documentos informativos foram considerados: as características do 
espaço geográfico; os registros de materiais particulados ao longo do tempo; se 
houve advertências dos órgãos oficiais sobre os perigos desse poluente à saúde 
da população; e, se houve recomendações às autoridades para tomada de ações 
ou políticas públicas sobre o assunto. Para tal, foram usadas técnicas de 
geoprocessamento, sensoriamento remoto e dados climatológicos para a análise 
dos fatores geográficos de cada cidade, além do levantamento dos relatórios 
junto aos órgãos oficiais e uma análise da evolução das legislações ambientais 
de cada localidade, observando os parâmetros recomendados nacional e 
internacionalmente. Nos aspectos gerais, Buenos Aires apresentou o relatório 
menos atenciosos com os desdobramentos da poluição do ar para o meio 
ambiente, opostamente a São Paulo e Montevidéu. O Rio de Janeiro foi a cidade 
que mais vezes ultrapassou os limites permitidos e Porto Alegre apresentou o 
maior hiato de anos entre publicações dos relatórios de qualidade do ar. Dentre 
as cidades estudadas, a portenha elaborou as primeiras legislações de 
qualidade do ar entre as cinco, já Montevidéu foi a última a atualizar as suas. A 
falta de contextualização da poluição do ar nas cidades no tempo e no espaço 
não favorecem o acompanhamento dos efeitos de ações de combate à poluição 
atmosférica, embarreirando a elaboração e cumprimento das normas permitidas 
desses poluentes. Durante o estudo a hipótese foi apenas parcialmente 
corroborada, visto que todas as cidades ainda apresentam pontos para serem 
aperfeiçoados quanto ao controle da poluição atmosférica por materiais 
particulados e elaboração do principal veículo de divulgação dessas 
informações. Desta forma, recomenda-se mais rigor na regularidade dos 
relatórios e atenção às áreas das estações de qualidade do ar de modo a 
expandi-las de acordo com o crescimento da cidade.  
 
Descritores: Poluição do ar; Material particulado; América do Sul; Controle da 
qualidade do ar; Legislação ambiental; Medicina ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 

Silveira TS. Air quality and concentration of particulate matter in the urban centers 
of South America: interdisciplinary analysis based on official reports considering 
aspects of geography, law and public health [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
 
This thesis aims to analyze and discuss the air quality reports for the cities of 
Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre, Sao Paulo and Rio de Janeiro between 
2002 to 2018. Analyzing in a multidisciplinary way and whether the informative 
documents considered: the characteristics of the geographic space; records of 
particulate matter over time; if there were warnings from the agencies about the 
risks of this pollutant to the population's health; and, if there are recommendations 
for the authorities on taking actions or public policies. Techniques of 
geoprocessing, remote sensing and climatological data have been used to 
analyze the geographic factors of each city, in addition the official reports have 
been downloaded and an analysis of the evolution of environmental legislation of 
each location has been taken, observing national and international parameters. 
In general, Buenos Aires presented less attention reports regarding the 
consequences of overcoming air for the environment, as opposed to Sao Paulo 
and Montevideo. Rio de Janeiro was the one that has exceeded the limits most 
often and Porto Alegre has the biggest gap of years between air quality 
publications. Buenos Aires drafted the first air quality legislation and Montevideo 
was the last to update its. The lack of contextualization of air pollution in cities at 
time and space disfavor the monitoring of the effects of actions of air pollution 
control, increasing the difficulties in acts elaboration and compliance with the 
permitted standards of this pollutant. The results revealed that the hypothesis has 
been only partially corroborated, as all cities still have points to be improved 
regarding the control of atmospheric pollution through particulate matter and 
preparation of the main vehicle for disseminating this information. It is 
recommended more rigor in the regularity of the reports and attention to the areas 
of the air quality stations in order to expand them according to the city's growth. 
 
Descriptors: Air pollution; Particulate matter; South America; Air quality control; 
Legislation, environmental; Environmental medicine. 
 
  



 
 

RESUMEN 

Silveira TS. Calidad del aire y concentración de material particulado en los 
centros urbanos de América del Sur: análisis interdisciplinario basado en 
informes oficiales considerando aspectos de geografía, derecho y salud pública 
[tesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.  
 
El presente trabajo tuvo como objetivo analizar y discutir los informes de calidad 
del aire para las ciudades de Buenos Aires, Montevideo, Porto Alegre, Sao Paulo 
y Rio de Janeiro para los años 2002 a 2018. Se analizó de manera 
multidisciplinaria la concentración de materiales particulados y si en esos 
documentos informativos fueron considerados: las características del espacio 
geográfico; los registros de materiales particulados a lo largo del tiempo; si hubo 
advertencias de las agencias sobre los peligros de este contaminante para la 
salud de la población; y, si hay recomendaciones a las autoridades oficiales para 
toma de acciones o políticas públicas sobre la materia. Para el análisis de los 
factores geográficos de cada ciudad se utilizaron técnicas de geoprocesamiento, 
teledetección y datos climatológicos, además del relevamiento de informes de 
organismos oficiales y un análisis de la evolución de la legislación ambiental en 
cada localidad, observando los parámetros recomendados a nivel nacional e 
internacional. En aspectos generales, Buenos Aires presentó el informe con 
menos atención por las consecuencias de la contaminación atmosférica para el 
medio ambiente, a diferencia de Sao Paulo y Montevideo. Rio de Janeiro fue el 
que más a excedió los límites permitidos y Porto Alegre tuvo la mayor brecha de 
años entre las publicaciones de informes de calidad del aire. La ciudad de 
Buenos Aires elaboró la primera legislación de calidad del aire, y Montevideo fue 
la última en actualizarla. La falta de contextualización de la contaminación 
atmosférica en las ciudades en el tiempo y el espacio no favorece el seguimiento 
de los efectos de las acciones de combatir a la contaminación atmosférica, 
generando barreras en la elaboración y cumplimiento de los estándares 
permitidos para estos contaminantes. Durante el estudio, la hipótesis solo se 
corroboró parcialmente, ya que todas las ciudades aún tienen puntos a mejorar 
en cuanto al control de la contaminación del aire por material particulado y la 
elaboración del vehículo principal para la difusión de esta información. Se 
recomienda más rigor en la regularidad de los informes y atención a las áreas de 
las estaciones de calidad del aire para ampliarlas de acuerdo con el crecimiento 
de la ciudad. 
 
Descriptores: Contaminación del aire; Material particulado; América del Sur; 

Control de calidad del aire; Legislación ambiental; Medicina ambiental. 
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Apresentação 

 

O presente estudo versa sobre a poluição do ar em cinco grandes cidades 

da América do Sul e como cada sociedade lida com esse problema. O tema será 

abordado por duas frentes temáticas, uma geográfica e outra do Direito, ambas 

articuladas para a saúde coletiva.  

Uma pesquisa com abordagem mista fazendo um diálogo entre essas duas 

ciências para poder auxiliar uma terceira ainda deve ser mais explorada, pois nesse 

caso, há uma ênfase maior do olhar geográfico que é inerente ao pesquisador. Logo 

não se espera esgotar o tema apenas com essa tese. 

Em nosso cotidiano, as atitudes que tomamos individualmente ou em 

sociedade estão intrincadas numa rede com diversas outras variáveis, as quais 

envolvem outros tantos conhecimentos. Assim, o grande desafio desse estudo é 

justamente equilibrar as análises legislativas e geográficas de forma que ao fim não 

se conclua algo inviável nem à sociedade e nem aos princípios da saúde coletiva.  

Por conta da própria trajetória percorrida até o momento pelo autor, 

começando com o curso técnico na área automobilística, na graduação com 

pesquisa sobre poluentes do ar e no mestrado com as questões de 

biocombustíveis e queimadas em canaviais; acabou por tornar a escolha mais 

natural na decisão de se verificar as consequências da poluição atmosférica na 

saúde coletiva e a utilização de abordagem multidisciplinar. 

A experiência na área automotiva ajudou na análise das propostas de 

melhoramento da qualidade do ar referentes à instalação de aparatos nos 

veículos para facilitar o diagnóstico de emissões como as portas “On board 

Diagnostic II” (OBD II)1, por exemplo. Todavia, a Geografia foi a ciência que mais 

ajudou na fundamentação e entendimento dos impactos dessas ações na 

qualidade do ar, em específico na área de climatologia, geomorfologia e o 

geoprocessamento na análise da ocupação do terreno.  

O Direito foi fundamental na compreensão sobre a interpretação das 

legislações, a abrangência e o significado de cada instrumento legal e onde esse 

conjunto de regras funciona de modo que as ações do Estado sobre a poluição 

atmosférica façam efeito.  

 
1 Porta para diagnóstico de emissões de poluentes instalada pelos fabricantes nos veículos 
modernos. 
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A preocupação das sociedades sobre a poluição do ar sinalizadas no 

enfoque de cada legislação ao longo dos anos, permite análises, 

recomendações e prognósticos sobre o tema para o futuro de cada uma das 

cidades estudadas.  

Além disso, um dos objetivos da pesquisa é analisar como os Estados 

vêm lidando com a questão da poluição atmosférica e esclarecer como essas 

sociedades são atingidas. Pois, acredita-se que uma análise dessa envergadura, 

de abrangência interdisciplinar pode apontar com clareza as questões futuras 

para que se consiga ajudar a atenuar seus impactos na sociedade de forma 

viável e menos traumática para os cidadãos. 

Esse trabalho se inicia com a abordagem dos problemas da poluição 

atmosférica comuns às grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, 

Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires de 2002 a 2018. Na qual se fez uma 

análise detalhada sobre os relatórios de qualidade do ar desses locais levando 

em consideração aspectos geográficos e da legislação ambiental pertinente, 

tanto referente à forma de divulgação, como nos instrumentos usados para 

aferição, cumprimento das normas e se há atenção sobre o problema da poluição 

do ar à saúde da população ou propostas para sua mitigação.  

O foco é dado nos relatórios de qualidade do ar, por considerar que esse 

é o principal instrumento de difusão das informações sobre o tema, onde 

concentram-se toda a metodologia, sugestões de mitigação, histórico e fatores 

influenciadores do comportamento da poluição atmosférica no período. 

Para os dados não apresentados nesses documentos, foi feito uma 

complementação, levantando os dados faltantes para enriquecer a análise com 

base em outras fontes. E, ao final, foram feitas sugestões para a melhoria desses 

documentos, visto que os mesmos são fundamentais para tomadas de decisão 

sobre o tema. 
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1 Introdução  

 

O dinamismo da vida contemporânea colocou a sociedade ocidental em 

constantes mudanças e com avanços tecnológicos importantes, resultando no 

aumento da expectativa de vida, além do aumento na exploração dos recursos 

naturais (1-4). 

A qualidade de vida, porém, não acompanha o mesmo ritmo de 

crescimento econômico, principalmente nos países periféricos (1), e como já 

definia Zygmunt Bauman (2), a nossa modernidade líquida apenas acelera ou 

cria mais produtos a serem descartados, de forma cada vez mais breve; somente 

aumentando os problemas ambientais. Portanto, a sociedade da pressa, que 

está substituindo a da velocidade, além de corroborar para meios produtivos 

cada vez mais rápidos, obstrui uma reflexão coletiva sobre o tema (3). 

Transpondo esse pensamento para os atuais problemas ambientais e 

sociais, em específico da poluição atmosférica e o envelhecimento mundial da 

população, há um elevado número de indivíduos vulneráveis às doenças 

decorrentes da contaminação do ar (4).  

O problema ambiental da atmosfera envolve também o planejamento dos 

centros urbanos, que nem sempre se dá de forma ordenada; há exemplos de muitos 

núcleos que crescem de forma orgânica, com pouco ou nenhum planejamento e 

controle (5). Estes setores da cidade geralmente crescem e não deixam espaço para 

uma boa circulação do ar ou criação de ilhas de frescor, para que aconteça uma 

renovação do ar circulante nesses espaços (10, 11). Assim, a concentração de gases, 

principalmente de fontes móveis, como derivados de carbono, nitrogênio e enxofre, 

causam alteração na escala local de certos ambientes urbanos, causando ilhas de 

calor e alteração na qualidade da água da chuva nessas áreas (12-14). 

A poluição atmosférica pode ser definida segundo o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente na portaria 003/90, seguindo diretrizes da OMS, como gases e 

partículas nocivas ao ser humano e ao meio ambiente (6). Por isso, há a necessidade 

de se monitorar as concentrações, pois ao longo do tempo, causam doenças graves 

e prejudicam o meio ambiente, como já demonstrado em estudos anteriores (14, 16-

22), e corroborados pelo boletim mais recente da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) (7). Já entre os estudos que envolvem a relação da saúde e poluição aérea 

destacam-se os de epidemiologia ambiental.  
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Uma vez que vivemos um período de aceleração da urbanização através 

da expansão das metrópoles já existentes (5), a criação de novas avenidas e 

locais que possam comportar mais veículos automotores é natural, visto, 

inclusive o aumento nas últimas décadas dos veículos comercializados (8).  

O que ocorre é que essas mesmas avenidas, hoje expandidas ou 

duplicadas eram, por exemplo no Rio de Janeiro e São Paulo, trilhas indígenas 

(9), e pelo ponto de vista geográfico, sempre que possível eram feitas nos vales 

por ser mais fácil para transitar, dispendendo menos energia – calorias na época 

das mulas e combustível nos motores atuais (10). 

Portanto, se o início dos núcleos urbanos se deu primeiramente das áreas 

mais baixas para as mais altas e hoje essas áreas estão ocupadas – ou em 

processo de formação – pelos cânions urbanos, e considerando também que as 

fontes móveis são as mais poluidoras; pode-se deduzir que nesses locais há 

mais poluição atmosférica e as pessoas que ali transitam ou residem estão mais 

expostas a uma série de enfermidades derivadas, como doenças do trato 

respiratório, cardiovascular, inflamações, pneumonia, tumores e aumento da 

mortalidade intrauterina (27-33). 

Como se pode notar esse é um problema ambiental e social grave, de 

complexa solução. Por outro lado, sabe-se que ele pode ser agravado 

dependendo de certas condições atmosféricas e geográficas, logo, para esse 

estudo foram selecionadas cinco cidades da América do Sul: Rio de Janeiro, São 

Paulo, Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires.  

Os motivos da escolha do período e locais foram as semelhanças 

geográficas entre esse conjunto de cidades, a disponibilidade de material online 

para análise e os princípios da legislação de qualidade do ar nessas cidades.  

Através da análise dessas cidades sobre a questão da poluição do ar, em 

específico dos materiais particulados, pode-se compreender como cada uma lida 

com esse problema, e, na comparação entre elas, estabelecer um panorama e 

um diálogo sobre o que as áreas do conhecimento estão fazendo nesses locais 

para a sua mitigação. Evidentemente, a sua resolução passa pelo 

estabelecimento de criação e cumprimento das leis, que também será 

investigada. 
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1.1 Apresentação da Área de Estudo 

A localização das cidades escolhidas como recorte espacial do estudo 

permite a comparação entre elas de diversos elementos geográficos. Todas 

estão situadas na porção leste do continente Sul-Americano, portanto recebendo 

grande influência do oceano Atlântico e estão localizadas em latitudes 

subtropicais e de transição, numa faixa entre 21 e 33° sul (Mapa 1).  

A área das metrópoles a serem estudadas podem ser bastante diferentes 

entre si (Mapas 2 e 3), porém no arranjo interno haverá sempre mais uma cidade, 

pelo menos, para comparação. Por conta da dinâmica atmosférica, são terras 

consideradas úmidas, com invernos em geral mais secos2 e verões chuvosos, 

apesar das diferenças entre as médias das temperaturas (34, 35). Entre as 

cidades, considerando o relevo, há notáveis diferenças, pois enquanto 

Montevidéu e Buenos Aires preservaram a forma plana do último derrame 

basáltico há 250 milhões de anos (11), toda a costa da América do Sul sofreu 

abalos sísmicos e erupções vulcânicas com a separação com a África, há 120 

milhões de anos, resultando em formas mais dissecadas como observado no Rio 

de Janeiro e São Paulo, e de forma intermediária em Porto Alegre (12).  

Quanto a população estimada, temos São Paulo com 12,3 milhões e uma 

densidade de 7398 hab/Km² (13). Buenos Aires tem 2,8 milhões numa densidade 

de 14307 hab/Km² (14). Montevidéu tem 1,3 milhões e 6726 hab/Km², a menor 

das estudadas (15). Porto Alegre apresenta 1,4 milhões e 2837 hab/Km² e Rio 

de Janeiro 6,7 milhões e 5556 hab/Km² (13). 

Basicamente, o sistema de saúde do Brasil é o mais democrático sendo 

gratuito e universal a qualquer pessoa, nacional ou estrangeiro através do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (16). O sistema uruguaio está passando por uma 

reforma em direção a um sistema único universal desde 2007 (17), com a última 

etapa iniciada em 2016. Antes era mais parecido com o sistema alemão de 

saúde, via convênios com as instituições de saúde. Na Argentina, há a rede 

pública direcionada ao público sem cobertura, as de seguridade social – Obras 

Sociales (dirigido aos trabalhadores formais) – e os planos particulares – planos 

de saúde (18). Esses últimos também presentes no Brasil e Uruguai.  

 
2 Em relação às outras estações do ano. A definição de estação seca absoluta é quando o valor 
da precipitação em milímetros é menor que o dobro do valor da temperatura em graus Celsius 
(P≥2T) (THORNTHWAITE, C.W.; MATHER, J.R., The Water Balance, 1955). 
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FONTE: IBGE, Inst. Geográfico Nacional (Argentina), Intendencia de Montevideo e Global 

Administrative Areas. Elaborado pelo autor. 

Mapa 1 – Localização da área de estudo 
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FONTE: IBGE, Inst. Geográfico Nacional (Argentina), Intendencia de Montevideo e Global 
Administrative Areas. Elaborado pelo autor. 

Mapa 2 - Localização da Região Metropolitana de Buenos Aires, Montevidéu e 
Porto Alegre 
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FONTE: IBGE. Elaborado pelo autor. 

Mapa 3 - Localização da Região Metropolitana de São Paulo e Rio de Janeiro 
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1.2 Justificativa 

A poluição atmosférica é um problema de ordem muito complexa, 

multifatorial, que demanda análises objetivas e, muitas vezes, subjetivas. Envolve 

a elaboração correta de parâmetros de medição, metas, equipamentos e tecnologia, 

como também saberes da economia, legislação, política, saúde mental e física da 

população e sua qualidade de vida.  

A dificuldade aumenta com a aplicação desses conhecimentos na conjuntura 

latino-americana, que apresenta um sistema de mobilidade urbana ineficaz, sistema 

de saúde complexo, que sofre cortes orçamentários frequentes e tampouco está 

voltado à prevenção, além dos menos favorecidos terem falta de voz política, 

acesso a tecnologias limpas e meio ambiente apropriado para viver. 

Por afetar a sociedade e o planeta de formas tão diversas, mesmo que nesse 

estudo nos restrinjamos apenas à poluição do ar por materiais particulados, há 

diferentes escalas de análise para a investigação. Por esse motivo, uma abordagem 

interdisciplinar com diálogo entre as áreas da Geografia e do Direito, poderão 

contribuir para a saúde coletiva.  

O direito ambiental regula as atividades humanas poluentes com o propósito 

de preservar a saúde e o bem-estar (13). Ao mesmo tempo, a própria poluição é 

influenciada pelos fatores geográficos, que acumulam ou facilitam sua dispersão 

(14), logo, os efeitos nocivos na população por esses contaminantes se encontram 

em função da regulação e dos fatores locais onde são emitidos.  

A abordagem geográfica servirá como elo entre as legislações, as 

adequações delas ao espaço e o controle de impactos ambientais sobre a saúde 

coletiva, conseguindo lidar com as diferentes escalas de trabalho e interligando-se 

melhor entre os assuntos de essência objetiva e subjetiva.  

Uma das áreas investigadas pela geografia é o clima, justamente o meio 

onde se propaga a poluição atmosférica, e, sabe-se que, dependendo das 

condições de tempo, os poluentes podem concentrar-se mais ou menos em 

determinada região (15). Por outro lado, a precipitação consegue decantar as 

partículas poluentes em suspensão deixando o ar menos contaminado (16). 

O relevo também é muito importante e deve ser considerado por influenciar 

diretamente nas dinâmicas de vento e, portanto, no escoamento ou concentração 

das impurezas, uma vez que montanhas, colinas e serras são delimitadores das 

bacias aéreas (39, 40).  
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Na abordagem geográfica da poluição atmosférica, também há diferença 

sobre os ambientes que se justapõem ao relevo, como o uso do solo; que deve 

ser mapeado, pois em ambientes urbanos a temperatura se diferencia dos 

ambientes não-urbanos – florestas, pastos ou culturas –, gerando ilhas de calor. 

Na área urbana, os materiais, adensamento de partículas, pessoas, fontes de 

calor e má circulação do ar causam mais aquecimento (11, 41). 

A alteração da temperatura do ar influencia diretamente na pressão 

atmosférica, deixando a parcela de ar mais ou menos densa, aumentando a 

camada limite atmosférica e, por consequência, a circulação e intensidade dos 

ventos, podendo causar desconforto térmico, adensamento da poluição e 

alterações climáticas de ordem regional (42, 43).  

Evidentemente, quando lidamos com emissões de materiais particulados 

em áreas urbanas, também tratamos de concentração de pessoas e, portanto, 

exposição de grande número de indivíduos ao mesmo fenômeno, que geram 

diferentes efeitos colaterais em determinados grupos, por exemplo, doenças 

respiratórias e cardíacas, estudado por Ferreira et al. (17) no caso de idosos, e 

recém-nascidos, por Novaes et al. (18). Ou ainda o agravamento do problema 

causado pelo trânsito nas grandes metrópoles (19) e áreas industriais (27, 46).  

Portanto, a poluição atmosférica é um subproduto dos valores sociais 

construídos historicamente; valores esses que guiaram quais decisões priorizar 

diante de determinados problemas e alicerce da legislação a ser criada para sua 

solução. As leis e seu monitoramento via fiscalização mostram, sobretudo, uma 

soberania nacional, onde se verificam os valores, costumes e culturas de certo 

povo e por isso elas diferem entre locais (13). 

Evidentemente que, quando há interesses em comum, tratados 

internacionais e de cooperação são assinados entre países, como os firmados a 

partir da década de 1970 com o crescimento do discurso ecológico. Em relação 

à atmosfera são exemplificados através de tratados internacionais que muitos 

países assinaram, como os de Genebra (20)3 e Montreal (21)4, nos quais as 

Nações Unidas tiveram papel decisivo. 

 
3 Tratado de Genebra sobre poluição transfronteiriça para se diminuir a emissão de poluição, a 
quantidade transportada e a formação de chuva ácida. 
4 Tratado para diminuição da emissão de gases que deterioram a camada de ozônio.  



11 
 

Uma vez que os organismos internacionais dão as diretrizes e metas mais 

claras para poluição do ar, as leis nacionais e regionais devem se adaptar e 

nesse momento, a partir da década de 1970, começam a ser regulamentadas no 

Brasil, Argentina e Uruguai as primeiras leis sobre o tema. Anteriormente elas 

até existiam, mas sem objetividade e com preocupações difusas. 

Quando o Mercosul começou a ser planejado ao longo das décadas de 

1980 e 1990, a unificação dessas políticas também foi pauta entre os membros 

iniciais e hoje consta oficialmente como condição para agregar-se ao grupo o 

cumprimento de leis de preservação do meio ambiente (49). No entanto, são 

alinhados compromissos mínimos, facultando assim, coincidentemente para 

todos os países desse estudo, que os poderes regionais e locais elaborem regras 

mais restritivas de proteção ao meio ambiente.  

Essa possibilidade mais restritiva pode ser, inclusive, comparada por 

conta do sistema legislativo dos três países serem parecidos, o Executivo ou 

outro poder propõem um projeto de lei e manda ao Legislativo bicameral que é 

discutido, votado e sancionado posteriormente pelo chefe do executivo, segundo 

sua esfera de poder (CF. art. 61) (49-51).   

Ao longo dos anos as possibilidades e os meios de fiscalização foram 

melhorando, a necessidade e viabilidade de produtos e instalações menos 

poluentes também. No Brasil começou-se a vistoria veicular primeiramente na 

cidade do Rio de Janeiro em 1996 (52). O município de São Paulo começou o 

rodízio de veículos em 1997 (53), sendo a vistoria veicular instaurada apenas em 

2008 (54) e interrompida em 2013 (55). As demais cidades, inclusive as 

estrangeiras, não aderiram a esse procedimento, mas houve mais restrições 

quanto às emissões feitas por fontes fixas, como fábricas e incineradores, 

obrigando essas edificações a terem tortas de filtro de ar5 para eliminar ou mitigar 

a poluição.  

Com a popularização da internet e a crescente demanda social por mais 

transparência dos atos do Estado, todos os órgãos que monitoram a qualidade 

do ar passaram a publicar seus relatórios anuais digitalmente, mostrando que, 

apesar de tardio, existe atenção quanto à questão ecológica para o planejamento 

de novas metas ambientais. Assim, as políticas de qualidade do ar ganham um 

 
5 Filtros de diversas finalidades empilhados 
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espaço para divulgação ampla das ações do estado, do monitoramento 

atmosférico, norteamento de políticas públicas e também instrumento de 

consultas para pesquisas científicas.  

Seguindo a lógica dos reflexos históricos e geográficos na construção de 

valores sociais e fundamentos legislativos, sem colocar nenhuma ideia 

determinista, a abordagem do cuidado com o meio ambiente influi diretamente 

no bem-estar da população como já levantado por diversos estudos, em 

específico na qualidade do ar. 

Há várias abordagens possíveis do tema que envolva a poluição 

atmosférica. Nessa revisão bibliográfica verificou-se alguns trabalhos que tocam 

o assunto de uma maneira mais generalizada como Abrutzky (56) sobre 

poluição, risco e mudanças climáticas, Brandão (10, 12) sobre o clima no Rio de 

Janeiro e a relação com as atividades urbanas e Romero (22) com os climas 

urbanos e a poluição atmosférica em Santiago.  

Há ainda os estudos mais teóricos como os de Maurer e Park (22, 57) 

sobre poluição e chuvas ácidas decorrentes da poluição urbana. E outros mais 

específicos, metodológicos, que investigam as fontes móveis de poluição 

associando com a piora na qualidade do ar (19) e aqueles que estudam os 

efeitos da poluição na parte biológica em crianças como Barbosa et al. (58) e 

Massolo (59) ou em cobaias (60). 

Por outro lado, a associação feita entre problemas de saúde e poluição, 

inclusive nos estudos citados, é complexa e o encadeamento de associações 

entre legislação, poluição e saúde diretamente, mais ainda. A explicação é que 

os problemas de saúde resultantes da poluição dependem de condições 

atmosféricas específicas, permitindo concentrar esses gases e partículas; a 

poluição acontece de forma independente da legislação em vigor à época e ao 

local como também do tipo de população residente no local. Isso resulta que 

legislação mais rígida não ocasiona diretamente em níveis de poluição mais 

baixos em seguida, mas sim que ela depende primordialmente do ritmo climático 

local6 (61). 

 
6 A noção de ritmo climático foi cunhada pelo geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro 
para definir a variação de tipos de tempo (atmosférico) ao longo do tempo (cronológico). 
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Em escala estatal, uma população de pessoas adoentadas ou afastadas 

do trabalho é prejudicial; além do prejuízo econômico, não se deve desprezar o 

prejuízo político. Ainda que a faixa etária mais vulnerável seja a não 

economicamente ativa (idosos e crianças), sempre existe o afastamento de 

alguém para cuidar do doente ou mesmo a ocupação de algum leito em unidade 

de saúde.  

Movido principalmente por esse motivo pragmático, medidas para 

solucionar esse problema já são procuradas desde o início do século XX, do 

simples aumento da altura das chaminés (22, 61) até mudanças notáveis nos 

processos de produção e instalação de filtros nas mesmas (62). No entanto, 

somente a legislação, a fiscalização e a pesquisa contínua podem controlar essa 

situação (62-64). Enquanto esses problemas não são solucionados ou mitigados 

ao nível de mínimo impacto, os custos econômicos crescem e somam 1,7 bilhão 

de dólares por ano, só no Brasil (65). 

A partir do século XX o mundo também testemunhou o aumento da frota 

de veículos e engarrafamentos nas grandes cidades, resultando em mais 

emissões para controlar, uma vez que fontes móveis exigem filtros específicos – 

como catalizadores – para mitigar a poluição e o controle com eficácia se torna 

mais complexo (23). Por isso, há legislações como o Programa de Controle de 

Emissões Veiculares (PROCONVE) desde 1986 em diversas fases no Brasil e 

com exemplos em outros países estudados (66). 

Tendo em vista esses novos desafios, as legislações aplicadas em cada 

local do estudo podem ser diferenciadas. E isso considera inclusive como cada 

Estado olha para si mesmo7, o que impacta na sua própria filosofia do direito, de 

como trata cada cidadão e, por consequência, como o próprio Estado zela pelo 

sistema de saúde.  

Se meio ambiente e bem-estar estão imbricados, logo, o Estado 

desempenhando uma boa fiscalização do meio ambiente terá reflexo 

diretamente na saúde e na estruturação desse sistema, levando-se em conta os 

diversos tipos de poluição que afetam o indivíduo. 

 

 
7 Como ele se define em termos de jurisprudência, competências e divisões de poder. 



14 
 

Visto a amplitude enorme dos impactos que a poluição causa na saúde 

da população e a dificuldade de associações entre determinado poluente e 

determinada mazela, para esse estudo serão enfatizados apenas os impactos 

causados pelos materiais particulados. Além da possibilidade desse tipo de 

contaminação ser visível com mais facilidade, ele está há mais tempo nos 

quadros de monitoramento dos Estados, sendo a matéria mais antiga a ser 

associada à poluição e de consequência da ação humana. 

Revisões sistemáticas e meta-análises mostram associação entre 

materiais particulados finos e grossos com internações e mortalidade na 

população (67), inclusive na América Latina (68). Além disso, as consequências 

perversas dos particulados à saúde humana não se restringem apenas às faixas 

etárias mais vulneráveis; ainda há estudos que os associam a um maior 

nascimento de prematuros, como o realizado por Lamichhane et al. (69) num 

estudo de meta-análise. 

Desta maneira, o presente estudo pode ser justificado através da 

verificação dos problemas que países em desenvolvimento enfrentam no 

controle da qualidade do ar, os malefícios da poluição à saúde humana e como 

o conhecimento interdisciplinar tanto na elaboração de legislações modernas 

como de compreensão do meio ambiente podem ser úteis na mitigação desses 

impactos negativos e na promoção da saúde coletiva.  
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2 Fundamentação Teórica 

 

A questão da poluição atmosférica possui causas multivariadas, assim 

como a mitigação de seus efeitos em todas as cinco cidades estudadas. 

Infelizmente, a América do Sul não tem um forte apelo ao planejamento urbano 

ou à redução das desigualdades sociais que contemplem as questões 

ambientais. Logo, vê-se nessas cidades a expansão urbana desenfreada, 

exposição aos perigos da poluição do ar e pessoas vulneráveis às doenças 

respiratórias.  

Uma vez que as soluções passam por várias áreas do conhecimento e o 

intuito desse estudo já prevê esse diálogo com outras áreas, é necessário 

estabelecer algumas definições que sejam comuns a todas e fixar outras para 

que se evite o conflito entre as categorias.  

A poluição do ar é definida pela OMS e pelo Conselho Nacional de Meio 

Ambiente – Resolução 003/1990 – como agentes químicos, físicos ou biológicos 

que modificam as características naturais da atmosfera (69, 70). Argentina e 

Uruguai também seguem a mesma norma (71, 72), mas os órgãos apenas 

definem o que é poluição, não estipulam as cotas de tolerância, nem as 

responsabilidades ou sanções a serem aplicadas aos infratores.  

No Brasil, os antecedentes dessa legislação se deram com a concepção 

da Política Nacional do Meio Ambiente em 1981 – Lei nº 6.938/81 (73), no 

Uruguai, pela Lei Geral do Meio Ambiente – Lei nº 16.011/981 (74) e na Argentina 

pelo Plano de Prevenção a Situações Críticas de Poluentes Atmosféricos – Lei 

nº 20.284/973 (75). 

A definição de poluição dada pela OMS descreve o Material Particulado 

(MP) como o poluente que mais afeta a população. Ele é classificado como 

partículas amontoadas de sulfatos, nitratos, amônia, cloreto de sódio, fuligem e 

poeira mineral. Pelo largo escopo de substâncias do grupo, há uma subdivisão 

entre partículas finas, de até 2,5 µ e grossas até 10 µ, medidas sempre pela sua 

quantidade por metro cúbico (76). Atualmente, uma nova divisão também 

classifica as partículas ultrafinas, aquelas menores que 1 µ (76), mas essas não 

são monitoradas pelos órgãos de meio ambiente das cidades estudadas. 
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Essas partículas são divididas nesses tamanhos por conta dos seus 

efeitos na saúde humana e desde 2013 os materiais particulados foram 

classificados como cancerígenos pela IARC (do inglês, International Agency for 

Research on Cancer) da OMS, associados a câncer de pulmão e no trato urinário 

(76). Esse poluente também está associado a outras doenças como infecções 

respiratórias, nascimentos prematuros e aumento de mortalidades 

cardiorrespiratórias (68, 77, 78). 

Apesar da poluição por materiais particulados estar ligada ao meio urbano 

e à origem antropogênica pela concentração de fontes fixas e móveis, há 

exceções, como as atividades vulcânicas e tempestades de areia que podem 

elevar os níveis de MP em centenas de vezes dos níveis recomentados (79). 

Como os episódios de exposição à poluição atmosférica estão mais 

relacionados àquela causada pelo Homem, devido à emissão contínua e a 

frequência, há a necessidade de se legislar sobre o tema, ainda mais quando se 

pesa a confirmação da associação entre a poluição do ar com doenças e mortes 

das pessoas, controladas de forma pioneira pelo Clean Air Act nos EUA e Reino 

Unido (80).  

Dada a sobreposição das obrigações do Estado de preservação da saúde, 

da vida dos cidadãos e do meio ambiente em todas as esferas governamentais, 

o Estado então fiscaliza, monitora e registra os níveis de poluição em relatórios. 

No entanto, para poder dialogar com esses documentos de forma abrangente, 

trazendo o conhecimento das diferentes áreas, há que se definir consensos entre 

elas primeiramente e depois a sua aplicação na problemática da poluição do ar. 

Assim, utilizamos como pano de fundo a obra da professora Maria Cecília 

Minayo (81) para unir os argumentos do Direito, da Geografia e da Saúde 

Coletiva. A autora lembra das bases teóricas das ciências da saúde, geográficas 

e sociais para poder explicar a utilidade delas na finalidade de prevenir, proteger 

e promover a saúde na sociedade, a qual deve ser o objetivo maior das 

obrigações estatais para com seus cidadãos, sintetizadas na afirmação: “O 

conceito sociológico de saúde retém ao mesmo tempo suas dimensões 

biológicas, estruturais e políticas e contém os aspectos histórico-culturais e 

simbólicos de sua realização” (81, pp. 29 e 30). 
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Dado o desafio do estudo de entrelaçar argumentos entre as diferentes ciências, 

como as sociais e as da natureza, Minayo (81) explica a “consciência do possível” para 

as ciências sociais, ou seja, as atividades que são desenvolvidas hoje não cessarão 

simplesmente porque poluem. Ela vem na esteira histórica do desenvolvimento e mesmo 

que se aponte seus malefícios, através das ciências da natureza, o que se pode pleitear 

a curto prazo é apenas a sua mitigação e controle e, somente num futuro mais distante 

o banimento.  

A princípio poderia haver frustração sobre os desdobramentos do estudo visto os 

alertas paulatinos sobre os problemas da poluição do ar. Porém, deve-se levar em conta 

que esse é também um estudo de “pesquisa estratégica” e “orientado para problemas 

específicos” (81, pp. 50), já que o ator social principal com poder de modificar o status 

quo é o próprio Estado que por si só é mais lento em suas mudanças. Além disso, refere-

se a um problema específico ambiental importante, a poluição do ar por material 

particulado que gera desdobramentos e afeta a qualidade de vida do cidadão. Portanto, 

deve servir como um estudo robusto para impulsionar essa futura mudança e sedimentar 

os conhecimentos sobre o assunto.  

Ressalta-se ainda que, como uma finalidade do Estado é a preservação do meio 

ambiente e da saúde, há a necessidade de se criar legislações, ou seja, os instrumentos 

para que sejam executadas essas tarefas, funcionando, o Estado, como principal ator no 

controle da poluição atmosférica. A geografia, como papel estratégico para a sua 

execução apontando as melhores formas através do conhecimento do terreno e 

dinâmica atmosférica, e, por fim, a Saúde Coletiva como a ponta final das políticas 

públicas de mitigação dos contaminantes, recebendo a contribuição dessas áreas para 

evoluir.  

Enriquecendo esse processo, Minayo também afirma que “todo processo de 

construção teórica é, ao mesmo tempo, uma dialética subjetiva” (81, pp.46), que pode 

ser complementada por Bertalanffy na Teoria Geral dos Sistemas quando afirma que “há 

uma enorme ordem hierárquica de entidades na organização dos seres vivos. Mas a 

interação é o ponto nevrálgico para todos os campos científicos” (82, pp. 125).  

Dessa forma, a Geografia funciona de elo na associação do Direito Ambiental 

com a saúde pelas atividades socioeconômicas desenvolvidas atualmente. Lembrando 

que os Estados, nesse estudo, são responsáveis pela garantia da saúde e bem-estar de 

seus cidadãos (49-51).  
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Mas, por que só o Estado é o melhor ator social para poder promover o 

controle e mitigação da poluição do ar? Por que não a sociedade civil, por 

exemplo? Apesar de haver grande influência da sociedade civil nos rumos dos 

Governos, elas nem sempre atuam de forma a mudar a estrutura do Estado, de 

tal forma que apenas uma instituição mais perene e menos flexível 

estruturalmente pode balizar da melhor forma políticas de longo ou longuíssimo 

prazo como a preservação do ambiente.  

Para ajudar a compreender esses processos e justificar o papel do 

Estado, Minayo usa o Princípio Metodológico da Totalidade onde, dentro da 

lógica dialética (82), serve de método para análises macrossociais de 

interpretação de contextos específicos. Através desse olhar se consegue 

compreender as semelhanças e diferenças numa unidade ou totalidade parcial 

de fatos, fenômenos e processos. Além disso, ajuda a distinguir, entre as várias 

instâncias da realidade, o processo de construção da totalidade parcial, de modo 

que sirva de base para interpretação de determinações mais gerais, bem como 

seus efeitos na sociedade. 

Assim, aplicando essa metodologia, pode-se deduzir que poderes do 

Estado (executivo, legislativo e judiciário) também terão a responsabilidade de 

compreender as semelhanças e diferenças numa unidade ou totalidade de fatos, 

fenômenos e processos. Nesse caso, compreender as razões, as fontes e as 

consequências da poluição atmosférica na população. Ademais, compete ao 

Estado entender as conexões orgânicas entre esse conjunto de fatos, 

fenômenos e processos para definir suas instâncias de atuação, compreender a 

realidade parcial ou total e montar o plano de ação para satisfazer os anseios da 

sociedade. Por esse motivo, apenas a figura do Estado tem a estrutura e 

capacidade – que deve ser sólida e perene – para ter legitimidade de regular e 

gerir a sociedade. 

Sem renunciar ao raciocínio do princípio da totalidade e das articulações 

que o Estado deve fazer, Minayo observou que existe uma ordem hierárquica de 

ordens diversas que o Estado deve entender para oferecer respostas aos 

anseios sociais. Por essa razão, ela busca em Bertalanffy na obra Teoria Geral 

dos Sistemas (81) estabelecer as conexões biológicas, sociológicas e políticas 

para agregar ao entendimento do princípio da totalidade, aplicável também à 

questão da poluição do ar. Bertalanffy diz que essas estruturas juntas montam 
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os Sistemas de Realidade, ou seja, nesse caso, quando o Estado compreende 

as fontes, fenômenos e processos de poluição ele tem, na verdade, um sistema 

de realidade, que estão sobrepostas ao meio ambiente e ele, Estado, deve acima 

disso tudo elaborar e zelar por uma regulação, a fim de proteger o que está 

abaixo.  

A poluição é derivada de atividades econômicas, que por sua vez movem 

a sociedade e como consequência, afetam a fauna e flora, portanto atinge vários 

“sistemas”, segundo o conceito de Bertalanffy. As formas em que isso acontece 

são tão diversas e em profundidades tão distintas que não há limites entre um e 

outro, tornando os sistemas abertos, indelimitáveis e em permanente dinamismo. 

Como a própria sociedade é parte do fenômeno e sistema atuante no processo, 

não são percebidos seus impactos de curto e médio prazo. Por isso, segundo 

Minayo, “O Estado é uma forma ampliada de socialização das condições gerais 

de produção, uma vez que realiza regulação social, seleção e segregação dos 

recursos públicos e satisfaz os anseios da ação humana e construção social” (82, 

pp. 118). Ou seja, a princípio o Estado tem a envergadura, dentro de suas 

instâncias de, com método científico, identificar, prever ou oferecer soluções 

para os possíveis danos. No caso desse estudo, a poluição atmosférica por 

materiais particulados.  

A Teoria dos Sistemas não define um número exato de sistemas que 

devem existir para a compreensão dos fenômenos, mas Bertalanffy os organizou 

de forma taxonômica. Assim, dentro do mesmo fenômeno pode-se observar 

mais ou menos sistemas dependendo da sua importância na escala de análise. 

Elas também atrelam as análises do Direito e a sua atuação, dado os múltiplos 

fatores possíveis para interpretação do evento. Portanto, nesse estudo a saúde 

é a área da ciência que daria melhor apoio às análises geográficas e do Direito 

na convergência dos dois saberes.  

Definidas as responsabilidades do Estado, o papel do Direito como seu 

instrumento para que suas ações surtam efeito e a Geografia como estratégia 

de aplicação dessas ações, bem como a explicação da possível inércia social 

para a falta de percepção do problema ambiental e seus impactos para o 

indivíduo, o campo da saúde contribui assim como âncora do processo de 

discussão. 
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Uma vez que a ordem taxonômica de Bertalanffy tende a expandir o olhar 

dadas as diversas características que podem se impor na cadeia hierárquica e o 

Direito envolver múltiplos fatores para se interpretar e analisar as realidades para 

satisfazer da melhor forma os anseios da sociedade; a saúde dá um foco melhor 

na convergência das duas áreas.  

Essa é uma ciência que está mais aberta à interação com as áreas 

interdisciplinares, e, por ser naturalmente um conhecimento muito dinâmico, 

permite que as interações sejam mais fluidas e contínuas entre os componentes 

desse ecossistema de articulações socioambientais e suas abordagens. Porque 

indivíduos saudáveis formam uma sociedade funcional, que sustenta um Estado 

que desenvolve conhecimento que, por sua vez, retorna em qualidade de vida 

para o indivíduo, fechando o ciclo.  

 A materialização do diálogo entre as áreas do Direito, Geografia e Saúde 

Coletiva se deu nos relatórios de qualidade do ar. Ali encontrou-se a ponderação 

do Estado sobre o que é, de fato, sua preocupação em zelar, os meios para se 

fazer isso, no caso o conjunto de normas legais e infralegais, os aspectos 

geográficos e a sua finalidade que é a saúde da população e preservação do 

meio ambiente. 
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3 Hipótese 

 

A presente pesquisa parte da hipótese que, nas localidades onde órgãos 

oficiais elaboram e publicam relatórios de qualidade do ar a partir da sua rede de 

monitoramento para o controle ambiental de Material Particulado, estes 

relatórios: 1) consideram características do espaço geográfico; 2) informam a 

variação da poluição ao longo do tempo; 3) advertem sobre as consequências à 

saúde da população e; 4) recomendam às autoridades estatais ações e políticas 

públicas voltadas a mitigar as taxas desses contaminantes na atmosfera.  
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4 Objetivos 

 

Estabelece-se como objetivo principal a análise e discussão dos relatórios 

de qualidade do ar elaborados por órgãos oficiais das localidades selecionadas, 

com foco no controle de Material Particulado e verificação dos referidos 

relatórios, para fins de identificar de que forma apresentam as associações entre 

poluentes, fatores geográficos, legislação e a descrição das potenciais 

consequências para a saúde nos municípios de Buenos Aires, Montevidéu, Porto 

Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro de 2002 a 2018.  

 

 

4.1 Objetivos Específicos 

 

✓ Analisar a legislação sobre o controle e mitigação da poluição do ar das 

cinco cidades estudadas considerando:  

o Metodologia de mensuração;  

o Forma da comunicação dos registros de Material Particulado 

(MP10 e MP2,5); 

o Se houve advertências sobre as consequências do impacto 

na saúde por conta da poluição por MP10 e MP2,5; 

✓ Comparar os parâmetros e concentrações das cidades selecionadas 

com as recomendações da OMS, Europa e Estados Unidos; 

✓ Avaliar os relatórios de qualidade do ar sobre as características 

geográficas das cidades identificando: 

o Os graus de urbanização para cada cidade; 

o Clima e relevo de cada local; 

o Cobertura vegetal dos núcleos urbanos; 

✓ Analisar as bases legais citadas nos documentos para controle de 

qualidade do ar; 

✓ Identificar a existência de políticas de saúde de prevenção aos efeitos 

da poluição. 
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5 Materiais e Método 

 

A presente pesquisa está baseada no método quantitativo e qualitativo 

desenvolvida de acordo com coleta de materiais de fontes oficiais das agências 

ambientais e de informações geográficas, somada à análise de legislações 

disponibilizadas pelos órgãos oficiais de cada local.  

No presente capítulo está detalhado como foram feitos os levantamentos 

dos dados de qualidade do ar, qual a evolução desses registros ao longo do ano 

e as legislações usadas para análise dos dados. Em seguida uma descrição dos 

fatores geográficos considerados como influenciadores da concentração de 

poluentes e a metodologia da análise lexical dos relatórios de qualidade do ar.  

 

5.1 Materiais e fontes 

Os materiais usados para o estudo foram:  

• Relatórios de qualidade do ar – governos estaduais, do 

Departamento ou da Ciudad Autónoma; 

• Gráficos e mapas de elementos do clima – site Climate-Data.org  

• Mapas de hipsometria8 – imagens da NASA; 

• Mapa de reanálise climática – NCEP/NCAR da NOAA 

• Mapas temáticos – Universidade de Buenos Aires; 

• Mapas de localização – Universidade da Califórnia, Google Maps® 

e Google Street View®; 

• Relatórios internacionais de limites de concentração de MP – OMS 

e US EPA; 

• Legislação sobre concentração de poluentes do ar – governos 

centrais do Brasil, Argentina e Uruguai. 

 

5.1.1 Relatórios anuais de qualidade do ar 2002-2018 

O ponto de partida para o desenvolvimento desta pesquisa foi a análise 

de relatórios anuais de qualidade do ar que os países se comprometeram a 

compartilhar e “instrumentalizar as ações do compromisso firmado na 

 
8 Também conhecido como mapa de relevo. 
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Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992” 

(RIO-92) (49), sempre respeitando as peculiaridades de cada local.  

Os relatórios de Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Montevidéu e 

Buenos Aires do período de 2002 até 2018 foram lidos para análise de como se 

apresentou cada informação de qualidade do ar ao longo dos anos, e se foram 

abordados aspectos de legislação, geográficos e de saúde, assim como se houve 

algum outro fato pertinente que pudesse influir as análises, como erupções vulcânicas 

ou fechamento de estações de monitoramento.  

Um dos critérios para análise dos relatórios era de que o mesmo estivesse 

disponível digitalmente na página de algum órgão oficial, assim, garante-se facilidade 

no acesso à informação e não haveria dependência de trabalhos de campo para a 

consulta, viabilizando o processo de investigação.  

Os dados de interesse obtidos na leitura dos relatórios de poluição do ar foram: 

a) Regulamentações legais vigentes durante o período pesquisado; 

b) Índices ou referências de medição; 

c) Os fatores geográficos; 

d) Contextualização da região selecionada; 

e) Comportamento atmosférico e relato de excepcionalidades para o 

controle de poluentes; 

f) Indicativos da necessidade de mudanças nos limites admissíveis; 

g) Apontamentos das consequências da poluição na população exposta. 

Para os relatórios que não apresentaram esses dados, foi necessário 

complementar suas informações, pois se trata de um estudo de análise conjunta das 

cinco cidades. Para essas ocorrências, foi feita uma busca nos órgãos oficiais onde 

foi elaborada uma avaliação ponderando as seguintes áreas: fatores geográficos, a 

legislação acerca do material particulado e a relação às consequências à saúde.  

Foram usadas as publicações oficiais dos relatórios de níveis de Material 

Particulado (MP10 e MP2,5), elaboradas pelos seguintes órgãos ambientais:  

• INEA – Rio de Janeiro; 

• CETESB – São Paulo; 

• FEPAM – Rio Grande do Sul; 

• Dirección General de Control de la Calidad Ambiental – Buenos Aires; 

• Laboratorio de Calidad Ambiental – Montevidéu. 
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A regulamentação dos limites de poluição por materiais particulados 

também foi considerada, no sentido de saber as bases de criação dessas 

legislações para cada cidade. Para esse estudo, foram usadas principalmente 

as leis de limitações de concentração de poluentes, porém também foram 

contabilizados nos relatórios os demais instrumentos legais para aplicação das 

leis.  

 Para compreender como os países estão sobre o grau de poluição, 

também foram comparadas as recomendações da OMS – que em geral também 

estão publicadas no próprio relatório – além do mesmo com os níveis tolerados 

da Europa e Estados Unidos. Como o período de análise é longo, 17 anos, foram 

apontadas as alterações legislativas ao longo do estudo.  

 

5.1.2 Registros de qualidade do ar 

Como instrumentos de análises dos registros de MP10 e MP2,5, foram 

confeccionados gráficos para a média anual de concentração, número de estações 

de monitoramento, quantidade de ultrapassagens e a verificação de eventos 

adversos, como erupções vulcânicas. As publicações em geral abrangem a área 

metropolitana, portanto, durante essa etapa do estudo, destacou-se todas as 

estações que se situavam apenas no município de estudo e, posteriormente, foram 

elaboradas as médias, número de estações e as ultrapassagens de forma a tratar-

se apenas das 5 cidades pesquisadas. 

Para confirmar as estações que estavam dentro do recorte espacial, 

conferiu-se os endereços das estações de qualidade de ar no Google Maps® e com 

os dados dos referidos pontos iniciou-se a plotagem dos dados de MP10 e MP2,5 em 

gráficos usando o Microsoft Excel®. Para contabilizar as excepcionalidades como 

as atividades vulcânicas, a busca restringiu-se apenas aos contados nos relatórios. 

Para mensurar o grau de perigo da poluição do ar nessas cidades, foram 

consideradas e contabilizadas as ultrapassagens dos limites de material particulado 

e suas tolerâncias para o ano, segundo os relatórios de qualidade do ar. Verificou-

se também se estão apontadas suas causas.  

Ao que se refere a limites, há tanto os nacionais como locais que são os 

legalmente permitidos, mas também há os recomendados pelos organismos 

internacionais como EPA ou OMS. Todos eles são referenciados nos próprios 

relatórios e foram avaliados e considerados no estudo. 
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5.1.3 Legislações das regiões selecionadas 

Salientando as semelhanças legislativas sobre a qualidade do ar nos 

cinco municípios, como apontado na Introdução do presente trabalho, é 

permitido a ocorrência de diferentes administradores das estações de qualidade 

do ar, e amparado pelas Constituições dos três países (49-51), cada esfera de 

poder pode elaborar a sua própria legislação de qualidade do ar, desde que não 

seja menos rigorosa que a do poder central. Assim, partindo das referências 

bibliográficas dos próprios relatórios, foi realizada uma pesquisa para identificar 

atualizações da legislação sobre poluição atmosférica no nível local ou nacional. 

A organização dessas leituras subsidiou a cronologia das leis onde suas 

sucessões sinalizaram o quão debruçados cada Estado estava sobre o tema.  

As leituras necessárias para a elaboração da cronologia e a evolução das 

regras de qualidade do ar das referências dos próprios relatórios de poluição, 

diários oficiais e acordos internacionais, iniciando em uma escala local, que se 

referenciariam para as leis estaduais, disponíveis nos sites, separados em 

esferas político-administrativas: 

Municípios: 

• https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar 

• http://www.montevideo.gub.uy/aplicacion/resoluciones 

• http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam 

• https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambient

e/legislacao 

• http://www.rio.rj.gov.br/web/fca/legislacao 

Estados, Província ou Departamento: 

• https://www.boletinoficial.gba.gob.ar 

• https://www.impo.com.uy 

• http://www.fepam.rs.gov.br 

• https://cetesb.sp.gov.br/legislacao-estadual/leis-estadual 

• http://www.inea.rj.gov.br/Portal 

Países:  

• http://www.infoleg.gob.ar 

• https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes 

• https://legislacao.planalto.gov.br 
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5.1.4 Fatores geográficos 

A poluição, após emitida ao meio ambiente, não possui mais controle do 

homem, ficando seu destino selado, quanto à sua dispersão, aos fenômenos 

naturais. Mas se tratando de um estudo com várias cidades onde pode haver 

influências de fatores externos que poderiam alterar alguma comparação, como, 

por exemplo, as erupções vulcânicas que alteram os níveis de qualidade do ar na 

América do Sul (83), ou outros fenômenos continentais que podem acontecer na 

América do Sul, assim como ocorre com as intrusões de particulados vindos do 

Saara na Europa (84) (Anexo 1). Portanto, tornou-se necessário considerar os 

dados sobre os elementos climáticos para se compreender a potencial 

periculosidade dos poluentes nos locais de estudo.  

A atmosfera, além de ser o meio pelo qual a poluição do ar é propagada, é 

considerada pelos físicos e meteorologistas como um fluido que muda ao longo do 

ano, formando as sucessões de tipos de tempo (atmosférico) e, por sua vez, as 

estações do ano. Essa abordagem baliza também a influência de outros fenômenos 

físicos que podem interferir na trajetória da partícula, como a pressão atmosférica e 

a temperatura do ar – ou fluido (24). 

Para identificar essas particularidades das regiões, croquis de normais 

climatológicas9 de vento foram usados e esses em específico são produzidos 

através da reanálise de modelos atmosféricos. Esse método tem por base os dados 

previamente observados e o escolhido para esse estudo através do NCEP/NCAR 

(National Centers for Environmental Prediction / National Center for Atmospheric 

Research) do NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)10. Esse 

instrumento informa os ventos predominantes na área e auxilia com o entendimento 

da trajetória da pluma de poluição em diferentes épocas do ano.  

Assim como o vento pode mudar a direção da pluma de poluição do ar, a 

precipitação também pode ajudar na limpeza da atmosfera através do efeito 

washout que sedimenta as partículas suspensas. Outro fator climático que influi na 

concentração de poluentes é a temperatura, através da modificação da densidade 

 
9 Dados de observações meteorológicas de 30 anos do mesmo local, para esse estudo usa-se o 
de 1961-1990. 
10 Disponível em <https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.html>. 
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do ar. Por esse motivo foi pesquisada a normal climatológica de temperatura e 

precipitação para as cidades11. 

Dada a possibilidade da mudança de volume da camada limite planetária12, 

deve-se considerar simultaneamente uma mudança nas condições da bacia aérea, 

os 100 m de altura a partir da superfície que pode estar mais ou menos densa, 

confinando com maior ou menor facilidade os poluentes. Como nem todos os 

relatórios apontam com o detalhamento necessário tanto a influência desses 

fenômenos na concentração de poluentes como a dos fenômenos meteorológicos 

que levariam a concentração de particulados, foi preciso elaborar os mapas de 

relevo, ou de hipsometria, importantes na comparação das diferentes cidades.  

Esses mapas foram elaborados com o uso do geoprocessamento, 

sensoriamento remoto e o software ArcGIS 9.3 e KML Color Converter usando 

como fonte dos dados os arquivos fornecidos por órgãos oficiais, como NASA 

(National Aeronautics and Space Administration), NOAA (National Oceanic and 

Atmospheric Administration), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

INE (Instituto Nacional de Estadística) – Uruguai –, INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos) – Argentina –, Universidade de Buenos Aires e o Global 

Administrative Area. 

A realização desse mapa foi feita através das imagens de radar do SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) – uma missão da NASA que fez imagens da 

superfície da Terra em 3D no início dos anos 1990, aperfeiçoado posteriormente 

para 30 metros de resolução espacial. A partir dessas imagens, recortou-se a área 

de interesse e se classificou de acordo com a sua altitude, inserindo-a no contexto 

geográfico, com os municípios vizinhos, classificando-os como sendo ou não da 

região metropolitana e suas principais avenidas.  

Feições físicas e sociais se imbricam não apenas nesse tipo de mapa, mas 

também na contextualização da localidade da estação de monitoramento. Coube a 

verificação da paisagem geográfica a qual ela está inserida para identificar os 

fatores que devem ser considerados como favoráveis ou desfavoráveis na leitura 

da poluição aferida em cada estação.  

 
11 Disponível em <https://pt.climate-data.org/>. 
12 Parcela da atmosfera que mais sofre influência da superfície terrestre, em geral até os 100 
metros de altura. 
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Essa avaliação em geral deve estar nos relatórios no sentido de se esperar a 

concentração maior, ou menor, de poluição de acordo com as instalações artificiais 

ao redor, por exemplo, indústrias ou avenidas, ou naturais como a encosta de algum 

morro, além da sua distribuição na superfície.  

Para o caso dessa verificação não estar presente no relatório, usou-se o 

endereço da estação de qualidade do ar publicado no documento para identificar o 

zoneamento da cidade, se ela está em área industrial, residencial ou comercial. Logo 

depois, o Google Maps® e o Google Street View® puderam confirmar as informações 

do mapa das prefeituras e o conhecimento prévio do autor, subsidiando a leitura da 

paisagem geográfica como as vias próximas, seu tamanho, se há indústrias ou 

parques. Dessa forma a observação da paisagem consegue ser feita no sentido de 

contextualizar a localização das estações e interpretar melhor os dados.  

Para a confecção dos mapas mais detalhados de uso do solo, como 

urbanização e vegetação, foram levantadas as imagens do satélite sino-brasileiro 

CBERS-413 de 2016, recortadas conforme dois critérios, a região metropolitana e a 

da capital em questão. Decidiu-se fazer dessa forma porque as regiões 

metropolitanas frequentemente estão conurbadas14 com a capital e muitas vezes isso 

influi na instalação de potenciais fontes de poluição, distribuição de cobertura vegetal 

ou mesmo de contextualização da cidade estudada em seu entorno. As regiões 

metropolitanas são de certa forma definições arbitrárias e nem sempre seguem a 

mesma feição da sua área core, por isso é importante mapear toda sua extensão. 

Após a justaposição das imagens e seu recorte de acordo com o interesse da 

pesquisa, passa-se à classificação das imagens.  

As imagens de satélite usadas possuem uma informação numérica para cada 

um de seus pixels, sua assinatura espectral, ela é o registro da energia refletida da 

luz solar (nesse caso) no terreno, captada pelo sensor do satélite (25). Através das 

técnicas de geoprocessamento é possível identificar e classificar feições no terreno, 

de forma automatizada com revisão posterior ou manualmente semiautônoma. 

Assim, consegue-se apontar onde estão áreas urbanas, corpos d’água ou cobertura 

vegetal. A fase posterior foi a elaboração do layout do mapa, com a colocação de 

legenda, escalas e coordenadas.  

 
13 Disponível em: http://www.dgi.inpe.br/CDSR/ 
14 Ocorre quando as manchas urbanas de uma cidade se juntam com outra e não se identifica 
mais seus limites originais. 
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Apesar de trabalhoso, esse mapeamento serve para comparar a 

cobertura vegetal dentro das áreas de estudo, o grau de urbanização, de 

densidade de vegetação e os limites urbano-rural, tanto de forma visual, como 

qualitativa. Assim, pode-se ter noção do padrão de planejamento urbano 

aplicado à cidade e suas diferenças com a região metropolitana, um retrato da 

expansão urbana em 2016, que pode ser comparada com outros períodos 

também, sendo uma opção nessa pesquisa.  

A metodologia aqui descrita foi previamente testada para a cidade de 

Madrid num projeto piloto durante intercâmbio na Espanha (Anexo 1). O país 

possui legislações de qualidade do ar muito rígidas, mas ao mesmo tempo 

enfrenta problemas de poluição atmosférica. Seus relatórios anuais de qualidade 

do ar serviram de parâmetro para avaliação das outras cidades da América do 

Sul, pois ela considerava muitos outros fatores além dos registros de poluentes, 

entre eles a localização da cidade, aspectos excepcionais meteorológicos, 

histórico meteorológico e de poluentes dos anos anteriores e detalhamentos dos 

eventos onde foram registradas ultrapassagens. Para a cidade espanhola, nesse 

estudo piloto, só não se reproduziu os mapas de uso do solo pelo longo tempo 

de elaboração e a comparação entre os censos dos anos anteriores, ficando 

para as avaliações complementares assim como as avaliações de dinâmica 

atmosférica anual.  

 

5.1.5 Método de análise da legislação de qualidade do ar das 5 regiões 

do estudo 

Para analisar os critérios de qualidade do ar e como eles foram abordados 

pelos governos, foi feita uma análise lexical consistindo na contagem em todos 

os relatórios em busca das palavras: “Lei”, “Ley”, “Decreto”, “Resolução”, 

“Resolución”, “Portaria”, “Norma”, além de algum cronograma ou proposta de 

redução dos níveis de poluição. Deve-se ressaltar que norma, em geral, é um 

termo mais genérico, mas nesse estudo se considera o vocábulo na acepção de 

critério, instrução normativa ou recomendação, no sentido de ser essencial para 

que se credencie tal equipamento ou procedimento.  

A parte de cronograma foi concebida para verificar se houve, por parte 

dos governos o aproveitamento da oportunidade da publicação, no documento 

em si, para divulgação de programas governamentais – que podem se tornar 
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política de Estado – e perspectivas de novas ações sobre o assunto. Na 

contagem das palavras escolhidas, houve também a seleção para que elas 

estivessem dentro do contexto de embasar as ações e atitudes e não se 

referissem ao termo anterior, de forma a repeti-los.  

Observa-se, nesse caso, o uso da palavra “governo” e não “Estado” por 

conta da autonomia de cada governo no seu período de mandato e o período de 

análise, que é anual, onde se faz posteriormente uma outra de escala temporal 

maior, onde finalmente, pode-se definir políticas de Estado.  

Todo conjunto de legislações é feito com um propósito, e a apresentação 

de sua finalidade deve ser mostrada ao público, uma vez que também é função 

da lei educar o cidadão (13), por esse motivo a mesma metodologia também foi 

realizada para busca de palavras como “saúde” e “salud”, pois o objetivo maior 

da limitação de concentração de poluição atmosférica é a preservação da saúde 

da população e o meio ambiente.  

 

5.2 Matriz de materiais e métodos 

Para sintetizar os processos de realização do presente trabalho e integrar 

melhor as áreas do conhecimento, elaborou-se uma matriz de consulta 

apresentada no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Quadro Síntese de Materiais e Métodos 

Área Procedimento / Produto Fonte Finalidade 
R

e
la

tó
ri
o

s
 

Relatórios de Qualidade 
do Ar 2002 a 2018 

INEA / CETESB / 
FEPAM / Control de 
la Calidad Ambiental / 
Laboratorio de 
Calidad Ambiental 

Comportamento da 
qualidade do ar nas 
décadas de 2000 e 2010 

G
e

o
g

ra
fi
a
 

Gráficos e mapas de 
elementos do clima 

NCEP/NCAR (NOAA) 

Conhecer o meio de 
dispersão e potencial de 
periculosidade dos 
materiais particulados 

Mapas de hipsometria  
Radar do SRTM 
(NASA) 

Relevo; bacias aéreas; 
locais preferenciais de 
ocupação 

Mapa temático 
CBERS 4 - MUX 
(INPE) 

Localização e 
quantificação: 
urbanização e cobertura 
vegetal 

Mapas de localização 

Global Area 
Administrative / INEA 
/ CETESB / FEPAM / 
Control de la Calidad 
Ambiental / 
Laboratorio de 
Calidad Ambiental / 
IBGE / IGN / 
Intendencia de 
Montevideo / Google 
Maps 

Localização da área de 
estudo / estações de 
qualidade do ar  

D
ir
e

it
o

 

Relatórios internacionais 
para níveis de tolerância 
de MP 

ONU / OMS / EPA / 
CalEPA / European 
Comission 

Panorama mundial de 
tolerância ao MP 

Linha do tempo 

Diários oficiais 
Argentina / Uruguai / 
Brasil / EPA / 
UNESCO / European 
Comission 

Evolução da pauta 
legislativa de poluição 
atmosférica 

Análise da constituição 
Argentina / Uruguai / 
Brasil 

Presidencia de la 
Nación / Poder 
Legislativo / 
Presidência da 
República 

Competências do Estado 
na saúde coletiva; grau 
de interferência social e 
meio ambiente 
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6 Resultados 

 

As análises das leituras revelaram muitos detalhes sobre a forma de 

divulgação e tratamento dos dados, o mesmo se aplica também a como os 

órgãos ambientais lidam com a questão da poluição atmosférica. Para além da 

divulgação formal dos valores de concentração de poluentes, verificou-se o 

formato, a regularidade, a ênfase dada à legislação e à saúde da população e 

os detalhes ausentes, como alguns fatores geográficos para avaliação da 

qualidade do ar.  

 

6.1 Aspectos gerais dos relatórios de qualidade do ar 

A análise do conteúdo e da forma de divulgação dos relatórios de qualidade 

do ar mostrou que todas as cidades apresentavam, pelo menos, algum documento 

de registro diário ou mensal do monitoramento de qualidade do ar de sua cidade. A 

cidade que mais se diferenciou na forma de apresentação foi Buenos Aires, que ao 

invés de compilar os resultados do monitoramento, disponibilizou-os em formato de 

boletins de poluição atmosférica mensais de cada estação, em separado, o que 

resultou na falta de contextualização das informações para essa cidade.  

Como pôde-se observar na leitura dos relatórios, as esferas responsáveis 

pelo controle de qualidade do ar não são as mesmas para os três países, assim 

como a forma de disponibilização das informações. Mas isso não invalida a 

comparação uma vez que os dados são coletados da mesma maneira. No caso 

específico do material particulado, a coleta é feita através de duas formas, pela rede 

automática e a manual, pelo amostrador de volumes e filtração (72-74). Buenos 

Aires, Rio de Janeiro e Porto Alegre usam o sistema totalmente automático, São 

Paulo e Montevidéu os dois tipos (72-74).  

A rede manual funciona como grandes aspiradores de ar que possuem filtros 

onde se pode saber a quantidade de partículas suspensas totais, e, depois, por 

filtração e inércia as mesmas são separadas nos dois subtipos, o MP10 e o MP2,5, 

como explicado nos relatórios mais completos. Há outros métodos mais sofisticados 

e automáticos, como o de atenuação de radiação Beta, espalhamento de luz e o 

LIDAR (Light Detection and Ranging), todos com os resultados equivalentes ao de 

amostrador de grandes volumes (85). Para esse estudo foram usados todos os tipos 

disponíveis nas cidades. 
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À exceção de Buenos Aires, todas as demais cidades têm uma publicação 

específica sobre a qualidade do ar, disponível nas páginas dos órgãos de meio 

ambiente organizadas anualmente, com exceção de alguns anos em que os 

dados de dois ou mais anos foram agrupados em uma mesma publicação. De 

forma geral, as publicações eram também um espaço onde as cidades 

apresentavam as políticas públicas de controle da poluição atmosférica, 

programas de prevenção ou cronograma de metas. Ao final, apenas São Paulo 

mostrou-os individualmente para todos os anos de pesquisa.  

Também houve diferença no período de anos que estavam 

disponibilizados os documentos. São Paulo dispunha de relatórios desde 1985 

em seu acervo online. Porto Alegre desde 2002, mas parou de publicar em 2003, 

retomando em uma coletânea unindo os anos de 2003 a 2012 e 2013 a 2014, 

desde então o faz anualmente. Montevidéu tem relatórios anuais desde 2005 

ininterruptamente e em conjunto para os anos de 2003-2004. Buenos Aires 

dispôs de relatórios apenas a partir de 2010 (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Publicação de Relatórios de Qualidade do Ar 

  
Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre Montevidéu Buenos Aires 

2002  X X   

2003  X 

X 

X 
 

2004  X  

2005  X X  

2006  X X  

2007 X X X  

2008 X X X  

2009 X X X  

2010 
X 

X X X 

2011 X X X 

2012 
X 

X  X X 

2013 X 
X 

X X 

2014 X X X X 

2015 X X  X X 

2016  X  X X 

2017  X  X X 

2018  X  X X 
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O Rio de Janeiro apresentou relatórios anuais desde 2007 e bianuais em 

2010-2011 e 2011-2012 (Quadro 2), mas desde 2016 não divulga mais os 

relatórios, justificando em seu endereço eletrônico (http://www.inea.rj.gov.br/ar-

agua-e-solo/monitoramento-da-qualidade-do-ar-e-meteorologia/) o seguinte 

argumento, que permaneceu sem modificações até julho de 2020:  

AVISO IMPORTANTE! Devido à publicação da Resolução CONAMA 
n°491 de 19/11/2018, que altera os padrões nacionais de qualidade do 
ar e determina nova faixa do índice de qualidade do ar, os Relatórios 
de Qualidade do Ar dos anos de 2016, 2017 e 2018 estão em fase de 
revisão e serão publicados em janeiro de 2020.15 

Segundo os órgãos responsáveis pela coleta dos dados de cada local, o 

registro e compilação do período de monitoramento de anos anteriores existe, 

mas em meio físico. Quanto ao período amostrado, em alguma parte do tempo 

para a cidade carioca houve interrupção nos registros de dados deixando 

algumas lacunas. 

Foi percebido que o conteúdo dos relatórios também variou durante o 

tempo, em geral quando havia mudança de autores, que coincidia com a 

mudança de equipe técnica, embora não tenham deixado de lado os tópicos 

considerados fundamentais para um relatório de qualidade do ar, como clima e 

relevo, os fundamentos teóricos e legais, e os dados de poluição propriamente.  

A metodologia de coleta de dados descrita nos documentos é muito 

parecida entre si, tanto para as estações automáticas, como para as estações 

manuais, com as localizações disponíveis ou no relatório, ou no endereço 

eletrônico que se adquire a publicação.  

As cidades de Buenos Aires e Porto Alegre não fizeram coleta de MP2,5 

em nenhum ano do período amostrado. O Rio de Janeiro divulgou os dados em 

capítulo separado no próprio relatório de qualidade do ar com o argumento de 

que não era um poluente com regulamentação de limites, mas que estavam 

monitorando de antemão. São Paulo e Montevidéu condensou-os junto com os 

Materiais Particulados Totais e MP10, facilitando a contextualização e a 

percepção de que quando MP10 aumenta de concentração, o MP2,5 tende a 

aumentar também.  

 
15 Data de impressão no relatório está como novembro de 2020 e publicação no site se deu a partir de 
julho de 2021. O ano de 2017 não está publicado no site.  
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Os relatórios de qualidade do ar revelaram grandes variações na 

publicação dos históricos de poluição. Por exemplo, no Rio de Janeiro para 2011-

2012 não houve análise histórica dos registros de material particulado, porém, 

em 2007 a análise era de 10 anos (1996-2007) e em 2015 de 15 anos (2001-

2015). O mesmo ocorreu em Porto Alegre que na publicação condensada de 

2003-2012 não apresentou os dados anteriores de 2003 e, em 2018, apresentou 

apenas os 5 anos anteriores em sua análise temporal de longo prazo. São Paulo 

apresentou dados de 10 a 20 anos e Montevidéu variou entre os 4 a 12 anos 

anteriores.  

 

6.2 Análise dos fatores geográficos citados nos relatórios 

As análises geográficas de cada cidade se deram de forma bastante 

variada; enquanto cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Montevidéu 

analisaram clima, relevo e o uso do solo, Porto Alegre o fez em um relatório e 

depois se restringiu apenas ao clima. Apesar disso, a cidade gaúcha foi a única 

a apresentar imagens de satélite e os diagramas de radiossondas para mostrar 

inversões térmicas em todos os eventos de ultrapassagem dos limites de 

qualidade do ar. Buenos Aires não apresentou nenhuma análise geográfica 

sobre a localização de suas estações e nem sobre os resultados obtidos dela.  

Rio de Janeiro, São Paulo e Montevidéu descreveram a paisagem 

geográfica para contextualizar os arredores da rede de monitoramento 

privilegiando as escalas local e regional. Incluindo frota de carros, atividades 

econômicas predominantes e se estavam inseridas em área urbana. A partir 

desses dados, argumentos como o de grandes obras públicas serviram de 

explicação para algumas ultrapassagens que ocorreram no Rio de Janeiro.  

Embora algumas cidades tenham apresentado a contextualização da sua 

rede de monitoramento referente ao seu entorno, por exemplo, indústrias, vias 

expressas ou altamente urbanizadas, não são vistas justificativas de aspectos 

da geografia física a qual se encontram. Por exemplo, em Buenos Aires, as 

estações de qualidade do ar estão próximas ao rio da Prata e em pontos 

elevados, em Porto Alegre e São Paulo predominantemente em vales e no Rio 

de Janeiro, próximo à orla e em pontos mais baixos, em sua maioria. Montevidéu 

apresenta uma dispersão maior entre as estações e diversidade na localização, 

apesar do relevo ser modesto (Mapa 1, pp. 24).  
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6.3 Caracterização dos limites de qualidade do ar e a legislação 

Os padrões normativos são parecidos entre as cidades analisadas, e nos 

relatórios, eles assumiam como padrão a legislação nacional. São Paulo foi a 

única cidade a implantar uma legislação própria sobre poluição atmosférica em 

2013. Todas consideraram nos seus relatórios os padrões estadunidenses (US 

EPA) e europeus (AEA), além das recomendações da OMS para tais poluentes, 

principalmente quando não havia padrões nacionais a serem seguidos, como 

aconteceu com Rio de Janeiro16 e Montevidéu que ainda não tinham regulações 

para MP2,5, mas já o monitoravam com esses limites extraoficialmente.  

Por conta dessas regras e recomendações e o comprometimento de um 

trabalho conjunto sobre a redução da poluição do ar pelos membros do Mercosul, 

os relatórios de qualidade do ar ganham importância como um instrumento de 

referência quando se trata do tema. Nesse documento oficial estaria, em tese, 

os dados mais recentes das concentrações de poluentes, as propostas técnicas 

e as justificativas para o que ocorreu fora dos padrões.   

Entre 2002 e 2018, São Paulo e Montevidéu apresentaram mudanças nos 

limites de MP10. Inicialmente os uruguaios permitiam uma flutuação na média 

diária entre 100 e 150 µg/m³ e, a partir de 2016, adotaram 100 µg/m³. Já o estado 

paulista mudou seus limites de qualidade do ar em 2013, reduzindo os níveis de 

MP10 e dos outros contaminantes e implementando limites para o MP2,5, que não 

existiam (Tabela 1). Buenos Aires que apesar de ter em suas leis a 

regulamentação de MP2,5, desde 2004 (86), não mede o poluente em nenhuma 

das suas estações de qualidade do ar. 

  

 
16 A resolução CONAMA 491/18 passou a contemplar nacionalmente a medição de MP2,5, no 
entanto o Rio de Janeiro não disponibilizou os relatórios desse ano. 
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Tabela 1 - Legislação sobre tolerâncias de Material Particulado 

Legislação de Tolerâncias de Material Particulado 

  MP10 (µg/m³) MP2,5 (µg/m³) 

  Média 24h Média Anual Média 24h Média Anual 

Buenos Aires 150 50 65 15 

Montevidéu (até 2016) 100 a 150 50 25* 50* 

Montevidéu (2016 - ...) 100 50 Padrões OMS (valores-guia) 

Porto Alegre 150 50 ------- ------- 

São Paulo (até 2012) 150 50 Padrões US EPA (valores-guia) 

São Paulo (2013 - ...) 120 40 60 20 

Rio de Janeiro 150 50 Padrões US EPA (valores-guia) 

Valores-guia e Recomendações 

US EPA 150 ------- 35 
12**(primário) 

15 (secundário) 

AEA (União Europeia) 50 40 ------- 25 

OMS 50 20 25 10 

Notas: * Padrão OMS até 2015 (valores-guia); ** Até 2011 era valor único de 15 µg/m³ 

 

O Brasil estabeleceu suas normas de qualidade do ar com a resolução 

CONAMA 003/1990, de agosto de 1990. Ela foi atualizada, 28 anos depois, em 

novembro 2018 com a nova resolução 491/2018 (15, 77). São Paulo adotava a 

mesma legislação de 1990 e a atualizou em abril de 2013 (87). Rio de Janeiro e 

Porto Alegre seguem a regra nacional. Buenos Aires nacionalizou os padrões 

US EPA em 2004 (86), antes disso, o país portenho tinhas as mesmas regras da 

US EPA, mas com os limites de abril de 1973, segundo a lei nacional nº 

20.284/73 (26), ou seja, atualizada 31 anos depois.  

Diferentemente dos outros locais pesquisados, o Uruguai não possui um 

decreto nacional para controle de qualidade do ar, no entanto, segue propostas 

dos órgãos competentes. A Intendencia Municipal de Montevideo organizou suas 

regras em junho de 1993 com o Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas 

(88), atualizando-a segundo o DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) 

em 2016 com vigência de 23 anos. Salientando que na última revisão, 

Montevidéu mencionou como parâmetro internacional a ser seguido, a legislação 

paulista.  
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6.4 Impactos à saúde citados nos relatórios analisados  

Segundo a premissa do estudo, o propósito do monitoramento da poluição 

atmosférica é a preservação da saúde da população, somando-se a ele, o 

relatório de qualidade do ar é o documento mais completo sobre tal 

monitoramento, onde constam apontamentos de impactos e seus efeitos na 

sociedade. Portanto, ali deve-se indicar os problemas decorrentes dos altos 

índices de poluição do ar e os principais efeitos nocivos à saúde da população.  

Esse assunto é tratado nos relatórios de forma homogênea com a 

exceção de Buenos Aires pela falta de um relatório consolidado. A análise lexical 

com citações da palavra “saúde” ou “salud” nos relatórios mais extensos entre 

as cidades são de 37 vezes para São Paulo, citando não apenas os efeitos e as 

prováveis doenças causadas pela poluição como também os problemas de 

saúde na população que tal poluente pode causar (89).  

A cidade do Rio de Janeiro comenta sobre as vantagens de se monitorar 

a fim de se evitar os gastos com saúde pública, e a palavra saúde aparece 23 

vezes (90). Porto Alegre também cita as possíveis doenças devido aos poluentes 

atmosféricos e o vocábulo aparece 20 vezes em seu reporte (91).  

Montevidéu comentou sobre o problema das enfermidades, os efeitos na 

saúde pública, como eles estão seguindo a proposta de melhorias dos órgãos 

reguladores, e fazem muitas referências à OMS, somando 22 citações (92).  

Por fim, Buenos Aires não faz nenhuma referência em seu boletim, no 

entanto, sempre cita a lei nº 1.356/04 de 2004 e nela há 10 menções à palavra, 

em geral, como as outras cidades, no sentido de preservação e cuidado, mas 

com o conceito também de riscos de danos e riscos epidemiológicos (86).  

 

6.4.1 Os registros de MP10 e MP2,5 

Os registros de qualidade do ar das cidades de forma geral mostraram 

declínio e estabilização desde o ano de 2015 (Figura 1). Houve problemas na 

coleta de dados, principalmente nas cidades de Rio de Janeiro, Porto Alegre e 

Buenos Aires e pontualmente nas demais cidades.  
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FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 1 - Média Anual de MP10 (µg/m³) de 2002 a 2018 
 

Analisando a série histórica de MP10, Montevidéu apresentou uma longa 

série contínua desde 2002, a melhor das 5 cidades, e, em 2018, apresentou a 

melhor qualidade do ar, com a menor média anual e as menores máximas 24h 

entre todas as cidades, em queda contínua desde 2016. Em contraposição está 

o Rio de Janeiro com uma série curta e qualidade do ar ruim em comparação 

com demais cidades, apesar da tendência de queda desde 2013 (Figura 1). 

Os resultados de MP10 mostraram que o Rio de Janeiro foi a única cidade 

a ultrapassar o limite da média anual (50 µg/m³), e o fez nos anos de 2009 a 

2013. As demais cidades, nos últimos registros estão a até 42% abaixo do 

previsto em legislação de média anual (Figura 1). Montevidéu apresentou 

apenas 18 µg/m³, a única a cumprir com todas as recomendações, inclusive da 

OMS que é a mais rígida (Tabela 1). 

Dos 17 anos analisados (2002-2018), os registros de máximas 24 horas 

da cidade carioca foram ultrapassados em todos, exceto em 5 anos (2012, 2013, 

2015, 2016 e 2017). Há tolerância de uma ultrapassagem por ano, mas, em 

algumas vezes, até essa margem foi ultrapassada (Figura 2). 
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Rio de Janeiro 49 43 54 62 56 58 46 45 43
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Porto Alegre 23 26 30 31 27 29 26 33 37 40 48 18

Montevidéu 30 42 46 45 39 38 39 30 40 34 34 30 31 22 19 18

Buenos Aires 38 40 30 28 24 26 27 27 26
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FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 2 - Máxima em 24h de MP10 (µg/m³) de 2002 a 2018 
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Um evento geológico que foi anotado nos relatórios de Montevidéu e Porto 

Alegre e percebido nos registros de Buenos Aires foi a erupção do vulcão Puyehue, 

em 2011, no Chile, que naturalmente pulverizou o ar com muito material particulado 

e outros poluentes. Cidades como Porto Alegre, Montevidéu e Buenos Aires 

apresentaram aumento da concentração de MP10 em relação ao ano anterior; as três 

fecharam 2011 com média anual de 40 µg/m³ e São Paulo com 38 µg/m³. Apesar de 

terem sido notificadas 3 erupções naquele ano, não foi informado por quanto tempo 

as cinzas foram emitidas. Em outro evento em 2008, somente Montevidéu apontou 

uma alta nos níveis de particulados no dia 10 de maio pelas cinzas do vulcão Chaiten, 

no Chile, que entrou em erupção no dia 4 do mesmo mês. Os efeitos desse tipo de 

evento duraram, em média, entre uma e duas semanas (93).  

Quanto aos registros de MP2,5, como já mencionado, poucas cidades o 

monitoraram, talvez pela não regulamentação ou por necessitar de uma metodologia 

mais refinada, com outros equipamentos. Por outro lado, São Paulo mede esse 

contaminante desde 2002 e depois, Montevidéu a partir de 2008, seguido do Rio de 

Janeiro entre 2011 e 2015. Porto Alegre e Buenos Aires foram mantidas na tabela de 

forma a marcar o não-registro desse tipo de particulado (Figura 3).  

 

 

Nota: As cidades de Porto Alegre e Buenos Aires não registram medidas para o particulado em 
questão. 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 3 - Média Anual de MP2,5 (µg/m³) de 2002 a 2018 
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Segundo os registros das cidades, as concentrações de MP2,5 estão em 

tendência de queda e os últimos dados registrados mostram que estão, não 

apenas dentro da legislação local, como também dentro das taxas 

recomendadas pela US EPA e pela OMS. O Rio de Janeiro registrou 11 µg/m³ 

em 2015 e Montevidéu 12 µg/m³ em 2018, valores esses que estão dentro do 

limite da OMS. São Paulo registrou 17 µg/m³ também em 2018, e se encontra 

dentro da faixa da US EPA (Tabela 1; Figura 3).  

De forma geral, os dados históricos de Montevidéu parecem bastante 

otimistas, contudo verificando as concentrações máximas em 24 horas de MP2,5, 

há um problema muito grave na cidade pelos registros altíssimos desse poluente, 

que não se refletem nas médias anuais dos particulados finos e nem dos grossos 

(Figura 4). Talvez uma ação pontual de alguma instalação industrial, possa 

explicar esse fenômeno, mas nada está mencionado nos documentos.   
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FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 4 - Máxima em 24h de MP2,5 (µg/m³) de 2002 a 2018 
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Rio de Janeiro 44 50 48 41 26
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Isso posto, observou-se que a partir de 2012 entrou em funcionamento a 

estação de qualidade do ar de La Teja, localizada próximo a ANCAP, uma 

refinaria petroquímica que fez os valores de máximas 24 horas dispararem. Isso 

não afetou a média anual porque as outras estações tornavam essa média mais 

baixa, e foram instaladas mais estações de MP2,5 em outras áreas menos 

poluídas, como demonstrado na Figura 5. Além disso, essa refinaria mede 

apenas os particulados finos, por isso não se percebeu os efeitos analisando o 

MP10 (94).  

 

FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 5 - Evolução do número de estações de 2002-2018 
 

6.4.2 A manutenção e os registros das estações de qualidade do ar 

Uma das formas indiretas de verificar o quanto o Estado investe no 

monitoramento do meio ambiente é pela evolução dos números de estações 

disponíveis na cidade de um ano para o outro. Como são equipamentos caros e 

que exigem manutenção constante, seja para reparos ou aferição e divulgação 

dos dados, pode-se observar se há algum investimento em pessoal ou em 

financiamento através do comportamento de expansão e retração da rede de 

monitoramento. O desejável é que se tenha um número constante e de 

preferência aumente-se conforme a necessidade, seja pelo crescimento urbano, 
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seja pela instalação de uma indústria potencialmente poluente ou quando se 

conclui que as medições podem ser mais precisas. O número de estações de 

MP2,5 poderiam ser usadas também para a mesma finalidade, mas pela 

legislação, entre 2002 e 2018 – recorte temporal do estudo – o Estado17 estava 

isento de instalar aparelhos para esse fim, portanto para esta avaliação será 

usado apenas os de MP10.  

A Figura 5 mostra o número de estações com aferições representativas 

para determinado ano. As cidades de Porto Alegre e Buenos Aires, o número de 

estações de monitoramento da qualidade do ar se manteve praticamente 

estável. Porém, considerando os 17 anos de estudo e a esperada expansão 

urbana, a rede deveria ser aumentada para a melhora da qualidade dos dados.  

À medida que a rede de estações tende a aumentar com o passar dos 

anos, a escolha do lugar para o posicionamento desses equipamentos também 

é considerada, havendo a preferência lógica para que sejam instaladas em locais 

mais suscetíveis a altas contaminações, como próximas às fábricas, grandes 

avenidas, indústrias pesadas ou refinarias. Se por um lado isso torna mais difícil 

obedecer aos limites de qualidade do ar, por outro, quando há pouca ou 

nenhuma ultrapassagem, há a garantia de ar de qualidade.  

A Figura 6 mostra a quantidade de vezes que as cidades ultrapassaram o 

nível de material particulado permitido, contando ainda a tolerância admitida, que 

é de uma vez ao ano. Desta forma, a tabela mostra justamente o número de 

vezes que a cidade se encontra fora dos padrões sobre o assunto. Nem todos 

os relatórios apontaram o dia exato da ultrapassagem ou dos registros de pior 

qualidade do ar, mas de forma geral os meses mais secos foram considerados 

os piores. Para Montevidéu, o mês de junho foi o pior, assim como para Buenos 

Aires. O Rio de Janeiro anotou os meses de maio a setembro e em outro 

relatório, o de 2008, aponta o mês de junho. Ademais, não ficou explícito nos 

relatórios os argumentos de escolha dos valores de qualidade do ar quanto ao 

máximo em 24 horas e média anual para os materiais particulados.  

  

 
17 Argentina não tinha instalado nenhuma estação no período, o Uruguai não possui lei obrigando 
instalação e o Brasil regulamentou os índices de MP2,5 apenas em novembro de 2018. 
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FONTE: Elaborada pelo autor. 

Figura 6 – Quantidade de ultrapassagens das Máximas 24h de MP10  
 

6.4.3 Particularidades dos relatórios de qualidade do ar 

Os limites de qualidade do ar em Montevidéu até 2010 flutuavam em uma 

faixa entre 100 e 150 µg/m³, a partir de 2011 estabeleceram valor fixo de 150 

µg/m³ e, em 2016, endureceram as regras e baixaram para 100 µg/m³. No ano 

de 2011, o Estado publicou um cronograma de adequação e melhora da 

qualidade do ar dividido em fases, justificando mais detalhadamente no 

documento de 2012, onde reconhecia as metas da OMS e do GCA (Grupo de 

Calidad del Aire) e algumas falhas por conta das ultrapassagens naquele ano.  

Si bien para los estándares nacionales las excedencias son bajas, para 
el objetivo intermedio de OMS y para los estándares de calidad del aire 
de CGA (grupo calidad del aire), se observa un número de excedencias 
significativas (pp.166). 

Além dessa justificativa apresentada em 2012, ainda houve outras de 

cunho climatológico pelos ventos de nordeste de onde há maior área urbana, 

onde ocorrem mais intensamente a queima de lenha para aquecimento – ainda 

bastante usada – o trânsito e a termoelétrica da cidade. Argumentos também 

estendidos para os anos de 2013 e 2014. 

Porto Alegre publicou normalmente o relatório anual de 2002 e esperava-

se igual para 2003, que não ocorreu. O que seria o relatório desse ano, se 

transformou em um compilado referente ao período de 2003 a 2012, publicado 

apenas no ano de 2014. Nele, há uma análise profunda sobre a parte geológica, 
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geomorfológica, zoneamento ambiental do estado, climatologia, atividades 

econômicas e análise da frota veicular.  

O estilo de relatório seguiu para os outros anos, mas o único elemento 

que faltou foram os dados de MP10 e MP2,5 da cidade de Porto Alegre a partir de 

2008, que apesar dos dados estarem disponibilizados pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente, não foram utilizados pelo governo estadual. A justificativa 

dada quando se entrou em contato com os órgãos foram: “a não integração dos 

dados” e “problemas financeiros”.  

O Rio de Janeiro fez uma ampla análise geomorfológica, climática e 

populacional, considerando a área e a sua densidade, bem como seus maciços 

e o “efeito barreira” que fazem nos ventos oceânicos. Em outro momento da 

publicação, aponta os efeitos que a atmosfera poluída causaria na população 

também, mas não apresentou o mesmo documento nem com regularidade e nem 

sempre de forma anual, sendo por vezes bianual.  

Embora a falta de periodicidade dos resultados seja ruim para um 

diagnóstico preciso da saúde atmosférica, o Rio de Janeiro foi a cidade com os 

piores registros de poluição, não conseguindo cumprir nem mesmo com a 

resolução CONAMA 003/1990 integralmente. No entanto, para a maior parte das 

vezes ela apresentou justificativas, ainda que pouco plausíveis.  

Em 2008 o relatório conta que apesar dos dados estarem acima das 

normas, a cidade do Rio de Janeiro possui: 

Vários fatores [que] vêm contribuindo à redução do nível de saturação 
do ar por partículas, dentre os quais o término de obras civis de grande 
porte realizadas, como a construção da Linha Vermelha e da Linha 
Amarela (95, pp. 81). 

A questão dessa afirmação de 2009 – ano da publicação, é que as 

referidas linhas expressas foram inauguradas em 1991 e 1996, respectivamente, 

portanto 17 e 12 anos antes das aferições. Outras justificativas para 

ultrapassagens foram de ordem climática como falta de chuvas, as fontes móveis 

e obras de grande porte para a Copa do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos.  

Em 2013 foi apontado que a frota de veículos cresceu 38% em 10 anos e 

tecnicamente ainda sugeriu que:  

[...] estes elevados valores de concentração obtidos pelas estações 
indicam a necessidade de extensão do monitoramento destes 
poluentes no Estado do RJ, além do planejamento da regulamentação 
dos níveis de concentração deste, de forma a mitigar suas emissões e 
efeitos adversos (96, pp. 130).   
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No relatório de 2014, o objetivo do documento era “dar maior 

transparência ao banco de dados do Instituto e inspirar políticas públicas que 

venham melhorar ainda mais a qualidade do ar no estado.” (97, pp. 3). No 

entanto, não há relatórios disponíveis desde 2015. 

São Paulo publicou suas justificativas adotando argumentos climáticos, 

como inversão térmica, falta de chuvas, estabilidade atmosférica e a 

sazonalidade, e para o ano de 2011, a chegada do fenômeno La Niña. Mas uma 

conquista relatada foi que a cidade conseguiu, a partir do ano de 1999, estar 

abaixo da concentração média anual de 50 µg/m³ e ter se mantido assim desde 

então. 

 

6.4.4 Matriz dos elementos abordados  

Cada cidade teve autonomia para confeccionar os seus relatórios de 

qualidade do ar da melhor forma, de acordo com suas necessidades. Durante o 

período desta pesquisa foi verificado maior enfoque em determinado tema em 

algum ano, e outro enfoque, em outro período. Essa variação se deu tanto entre 

cidades, como também ao longo do tempo.  

Assim, cada cor do esquema abaixo significa uma cidade, as linhas 

verticais um tema e as horizontais um ano, dessa forma, sabe-se o que, quando 

e quem abordou tais assuntos (Figura 7). 
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Ano Saúde 
Fatores 

Geográficos 
Dados 

Históricos Legislação Registros 

2002                                                   

2003                                                   

2004                                                   

2005                                                   

2006                                                   

2007                                                   

2008                                                   

2009                                                   

2010                                                   

2011                                                   

2012                                                   

2013                                                   

2014                                                   

2015                                                   

2016                                                   

2017                                                   

2018                                                   

Legenda 

  Rio de Janeiro                    

  São Paulo                     

  Porto Alegre                    

  Montevidéu                    

  Buenos Aires                    

FONTE: Elaborado pelo autor. 

Figura 7 - Tópicos abordados pelos relatórios 
 

Portanto, para a escolha de um relatório mais completo possível, tomando 

como exemplo a abrangência do documento, considerou-se que as publicações 

deveriam mencionar temas como: saúde, fatores geográficos, dados históricos, 

legislação e os registros de poluição. 

 

6.5 Dados complementares dos relatórios de qualidade do ar 

As informações complementares dos relatórios são aquelas definidas 

como mínimas para que os tomadores de decisão e a sociedade consigam não 

apenas avaliar a qualidade do ar por si, mas também os efeitos das políticas 

ambientais que não estão nos documentos oficiais. A maioria das cidades incluiu 

nos relatórios uma parte dedicada a divulgação das suas ações de combate à 

poluição atmosférica além de metas futuras sobre novas medidas ou políticas.  
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Esse espaço que é o relatório de qualidade do ar, onde o Estado demanda 

tanto tempo se debruçando no esforço de incluir suas ações, mostrar o tamanho 

e a qualidade da rede de monitoramento e sugerindo soluções e propostas 

técnicas sobre o tema não foi aproveitado pela cidade de Buenos Aires. Ocorre 

que para a compreensão holística do problema da poluição do ar na cidade, é 

necessário entender alguns processos de ordem social, como disposição das 

fontes estacionárias e físicas, sobre a disposição do terreno, por exemplo. Na 

falta desses dados, resolveu-se então complementá-los a fim de tentar entender 

o fenômeno naquela cidade.  

 

6.5.1 O exemplo da Cidade de Buenos Aires 

A cidade portenha não apresentou uma série de fatores necessários para a 

avaliação concreta da qualidade do ar, como visto na Figura 7. A começar que 

apenas a citação da Ley 1.356/04 nos boletins não permite compreender a trajetória 

da discussão do assunto na sociedade argentina.  

A parte dos fatores geográficos deveria ser abordada minimamente pelo 

menos na parte da climatologia e da geomorfologia de Buenos Aires, pois 

comparativamente com os demais relatórios esses foram os pontos onde todas as 

demais se apoiaram tanto para a explicação da qualidade do ar na cidade como 

das justificativas nos casos de ultrapassagens. 

Uma complementação dos dados de qualidade do ar pode ser a localização 

das estações de qualidade do ar. A exemplo de como fizeram Uruguai e Rio de 

Janeiro, descrevendo o que havia no entorno das estações de aferição. No sítio da 

internet onde se adquire os dados de poluição, há também o endereço das 

estações, que foram posteriormente geolocalizadas. E como ilustrado no Mapa 4, 

elas estão agrupadas em pontos mais altos ou distantes da área core da cidade que 

por si só já apresentam boa circulação de ar, ainda que Buenos Aires não apresente 

relevo muito elevado, com altura máxima de 61 metros.  

Os bairros onde estão as estações são La Boca, Córdoba e o Parque 

Centenário. A primeira é um bairro famoso por seus restaurantes, ateliês artísticos, 

residência e serviços em geral, perto do estádio La Bombonera, ou seja, com 

grande circulação de pessoas, mas não tanto de carros e caminhões. As principais 

vias arteriais ali perto são a Av. Almirante Brown com 5 faixas de rolamento, comuns 

na cidade, e a Ruta 1, onde naquela parte é um elevado. A estação Córdoba, próxima 
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à avenida de mesmo nome, é uma das principais da cidade e seu entorno é bastante 

urbanizado. A terceira é o Parque Centenário, uma grande área com cobertura 

vegetal e com largas avenidas também.  

 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Mapa 4 – Mapa de relevo de Buenos Aires 
 

O problema do posicionamento das estações com relação a localização não 

é apenas por estar em um ponto mais alto, mas também por se encontrarem 

agrupadas e longe das fontes de emissão industriais. Ainda tomando como exemplo 

dessa situação, Montevidéu apresentou em seu relatório de 2012 os impactos 

causados a partir da instalação de uma nova estação perto da refinaria ANCAP e 

apesar de ela não aferir MP10, os níveis de MP2,5 já eram muito destoantes das 

demais, o que não havia nos anos anteriores. Ocorre que as zona industriais de 

Buenos Aires não se encontram na Ciudad Autónoma, mas sim na região 

metropolitana adjacente, portanto, apresenta-se a necessidade de alguma aferição 

para os bairros mais suburbanos da Ciudad Autónoma com intuito de saber desses 

impactos, como visto no mapa (Mapa 5) elaborado pelo Observatorio Metropolitano, 

onde a área mais lilás mostra as zonas industriais futuras e as de tom mais forte as 

já instaladas (98). 
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FONTE: Observatorio Metropolitano (2009). 

Mapa 5 – Zonas de atratividade industrial 
 

Contextualizando a distribuição das estações de qualidade do ar, elas 

ficaram não apenas longe dos distritos industriais, e perto das áreas onde 

teoricamente há menos concentração de poluentes, mas também ficaram mal 

distribuídas no contexto da região metropolitana, onde há grande área 

urbanizada e alguma cobertura vegetal, como indicada no mapa de uso do solo 

(Mapa 6) para a região metropolitana e outro com destaque para a Ciudad 

Autónoma (Mapa 7).  



54 
 

 

  
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Mapa 6 – Uso do solo da Região Metropolitana de Buenos Aires 
 

 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

Mapa 7 – Uso do solo de Buenos Aires 
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A questão do uso do solo, da localização das regiões industriais e as 

principais vias de escoamento de mercadorias ajudam na compreensão da 

dinâmica da cidade, mas a quantidade de pessoas que mora em Buenos Aires 

revela a gravidade do problema da poluição, uma vez que mostra a quantidade 

de pessoas potencialmente expostas aos contaminantes. 

Sobre a climatologia da cidade de Buenos Aires, os principais elementos 

do clima a serem analisados são a temperatura, precipitação e vento. A primeira 

se caracteriza pela disponibilidade de luz solar (energia) em maior ou menor grau 

ao longo do ano, a precipitação e os ventos são componentes das frentes frias, 

em geral no inverno e as chuvas convectivas com as brisas, no verão. 

À retaguarda da frente fria segue-se uma área de alta pressão atmosférica 

com temperatura mais fria e de origem polar e esse fenômeno leva a 

concentração dos poluentes devido à estabilidade atmosférica e propicia a 

inversão térmica (27), Buenos Aires, por estar perto de áreas frontogenéticas18, 

recebe com frequência as frentes frias que, consequentemente, tendem a 

dispersar os poluentes. 

O Gráfico 1 mostra o climograma da cidade com seu comportamento 

climático e justamente em seu mês menos chuvoso acumula 60 mm de 

pluviosidade; a redução se dá entre junho e setembro. A temperatura também 

varia entre os 23°C em janeiro e 10°C em julho, mostrando haver condições para 

o efeito washout pela pluviosidade e de inversões térmicas segundo as baixas 

temperaturas. O gráfico foi ajustado com a distribuição de Gaussen para 

evidenciar os meses secos, assim, todas as barras que estiverem abaixo da linha 

de temperatura são considerados meses secos segundo a equação 1 (99): 

 

𝑃𝑚ê𝑠 < 2𝑇𝑚ê𝑠  (1) 

Onde,  
P = Precipitação  
T = Temperatura 

  

 
18 Áreas de geração de frentes frias.  
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Gráfico 1 – Climograma de Buenos Aires 

FONTE: Climate Data. Adaptado pelo autor. 

 

Outro elemento do clima que influencia a qualidade do ar é o vento, 

apresentado em praticamente todos os relatórios. A dinâmica de ventos que 

facilitava a dispersão de poluentes ocorreu no verão, pela maior velocidade do 

vento na região e a pior, justamente no inverno, pela menor velocidade ou 

mesmo episódios de calmaria. Essas condições propiciam as inversões térmicas 

e atrapalham a diluição dos poluentes, em Buenos Aires isso não foi diferente à 

regra (Figura 8).  
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FONTE: NCEP/NCAR, NOAA 

Figura 8 – Dinâmica de ventos no verão e inverno na América do Sul 
 

6.5.2 Análise complementar da pluviosidade e dos eventos extremos 

Em duas oportunidades foram anotados eventos extremos que afetaram 

uma grande área da América do Sul, apesar de nem todos terem sido bem 

relatados. Os dois foram erupções vulcânicas, uma ocorrida em 2008, do vulcão 

Chaiten e outra em 2011 do vulcão Puyehue, ambos no Chile.  

Sobre o mais antigo, ele foi relatado por Montevidéu e afetou a qualidade 

do ar por ali por cerca de uma semana. Evidentemente, se foi notado pelo 

Uruguai, a Argentina também foi atingida, mas como não há registros, não se 

sabe o quanto foi e nem por quanto tempo a qualidade do ar portenha foi afetada. 

Porto Alegre não citou nada sobre o fato, apesar de naquele ano não ter sido 



58 
 

 

lançado nenhum anuário de qualidade do ar, ocorrendo apenas uma coletânea 

de análises em 2012, sem citações.  

O que ocorre em situações de erupções vulcânicas é a alta repentina das 

concentrações de material particulado, sem data para terminar e também com 

altas de outros tipos de poluentes nem sempre medidos de forma regular pelos 

órgãos de meio ambiente, como ácidos diversos, resultando em pioras drásticas, 

podendo durar de dias a semanas. Por outro lado, os rumos que as cinzas 

trilharão tem alguma previsibilidade, pois respeitando a dinâmica dos ventos, 

consegue-se saber de que forma e quando irá chegar a um determinado lugar.  

Associado aos eventos extremos de poluição, deve-se considerar os 

eventos de pluviosidade, fenômeno mais eficaz para a remoção desses 

contaminantes da atmosfera, seja de queimadas de biomassa, cinzas ou fuligem. 

Justamente por esse motivo é que em todos os relatórios foram ponderados os 

regimes de chuva de cada cidade, mas em escala local. Assim como a poluição 

é carreada de um lugar para outro, as dinâmicas de precipitação precisam ser 

conhecidas e integradas para se conhecer o potencial de remoção de poluentes, 

levando, em última instância, ao melhor manejo das medidas de contenção de 

danos de poluição do ar em eventos extremos. 

Nesse intuito observou-se de 1982 a 2012 o regime de temperaturas e 

pluviosidade de Buenos Aires (Gráfico 1) que mostra um declínio das chuvas no 

inverno. Em Montevidéu (Gráfico 2) e Porto Alegre (Gráfico 3) que apresentaram 

chuvas bem distribuídas ao longo dos 12 meses e depois o comportamento de 

Rio de Janeiro (Gráfico 4) e São Paulo (Gráfico 5) que repetiram o da cidade 

portenha com bem menos chuva no inverno.  
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Gráfico 2 – Climograma de Montevidéu 

 
FONTE: Climate Data. Adaptado pelo autor. 

 

 

Gráfico 3 – Climograma de Porto Alegre 

 
FONTE: Climate Data. Adaptado pelo autor. 
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Gráfico 4 – Climograma de Rio de Janeiro 

 
FONTE: Climate Data. Adaptado pelo autor. 

 

Gráfico 5 – Climograma de São Paulo 

 
FONTE: Climate Data. Adaptado pelo autor. 
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Iniciando pelo inverno; a explicação para que Buenos Aires tenha uma 

curva menos acentuada de chuvas é a área de formação das frentes frias que 

surgem no sul da Argentina. Ela caminha preferencialmente no sentido norte-

nordeste enquanto agrega umidade do oceano, porém da Patagônia até a porção 

meridional do país, as águas são frias e no continente um clima frio e seco. 

Então, quando a frente chega à Buenos Aires, ainda se encontra mais seca 

comparado à quando chega em Montevidéu (100).  

Na área do extremo sul do Brasil e do Uruguai, há presença mais 

frequente de ciclones extratropicais que sopram umidade para o continente. 

Além disso, os ventos de oeste pouco acima da superfície são menos atuantes 

– ou mais fracos – ali do que na região argentina, fazendo com que a frente fria 

não se acelere, acumule mais umidade do mar e siga seu rumo ao norte, 

penetrando mais ainda no continente (Figura 8 – inferior direita) (101). 

 

6.5.3 Análise da legislação de qualidade do ar das 5 cidades 

Verificou-se que todas as cidades estão seguindo as normas legais, nos 

níveis constitucionais e infralegais e que elas possuem dispositivos para 

proteção do meio ambiente, como citado pelos artigos: 225 – Constituição 

Federal do Brasil (102); 41 e 43 – Constituição Argentina (103); 47 – Constituição 

Uruguaia (104), além das leis complementares e as regras infralegais 

regulamentadoras. Logo, é coerente que durante os relatórios a citação das 

regras que estão sendo seguidas seja explicitada, bem como que seja um 

espaço para divulgação de ações e programas visando mostrar que o governo 

segue as regras e procura mitigar tal problema.  

Quem mais se utilizou desse artifício foi a cidade de São Paulo, tanto pela 

aplicação em publicar os relatórios todos os anos como nas citações dos termos 

jurídicos em cada uma delas. Ao longo dos 17 anos de pesquisa foram 77 

citações das leis e 165 das resoluções, além de explorar o documento para 

apresentar programas de governo, propostas e cronogramas, dedicando 

capítulos inteiros à parte jurídica, incluindo outros termos como as instruções 

normativas, portarias e decretos, além das ações de governo. Infelizmente, a 

cidade parou de divulgar essas ações em 2010. 
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Por outro lado, quem não apresentou nada foi Buenos Aires, que apesar 

de citar a lei 1.356/04 (86), que fala sobre os limites permitidos, não faz qualquer 

referência nem ao menos sobre o que se trata a lei, e por isso não pôde ser 

contada como citação.  

Outra cidade que aproveitou para divulgação de suas ações foi o Rio de 

Janeiro que enquanto elaborou relatórios (2007 a 2015), houve citações de 

programas de governo, projetos, ações, providências e recomendações acerca 

do tema, ainda que algumas vezes bianualmente. Seguindo a mesma linha, 

Montevidéu usou da mesma estratégia, até o ano de 2014, com propostas, 

perspectivas e cronograma de ações.  

Porto Alegre fez um relatório bastante longo, mas que cobria um espaço 

de 10 anos. Talvez esse possa ser o motivo de não terem elaborado as 

perspectivas ou cronogramas de propostas para melhoria da qualidade do ar na 

cidade. Ainda assim, o relatório citou 76 vezes as resoluções e 22 vezes as leis 

sobre qualidade do ar.  

As citações podem ser verificadas de forma mais detalhada nos quadros 

3 e 4. 
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Quadro 3 – Número de citações das legislações das 5 cidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Buenos Aires Montevidéu Porto Alegre São Paulo Rio de Janeiro 

 L D R N L D R N L D R N P L D R N P L D R N P 

2002 

N/D 

N/D 6 1 7 1 0 4 3 15 6 3 

N/D 

2003 0 0 4 0 

2 0 22 0 0 

5 3 15 6 3 

2004 0 0 4 0 4 4 15 1 4 

2005 2 1 1 0 5 4 15 1 4 

2006 2 3 1 0 4 5 16 1 2 

2007 2 1 3 0 11 6 15 2 3 1 0 12 1 0 

2008 2 1 3 0 8 8 16 1 2 2 1 14 1 0 

2009 2 1 4 0 6 7 9 4 2 4 3 15 1 0 

2010 2 1 4 0 6 9 11 3 2 
10 0 2 1 2 

2011 0 0 5 1 5 8 9 0 2 

2012 0 0 4 1 3 5 2 0 2 1 4 11 0 0 

2013 0 0 4 1 
1 0 19 0 0 

3 5 3 0 0 4 5 18 1 2 

2014 0 0 0 0 3 4 3 0 1 4 6 18 1 2 

2015 0 0 4 1 0 0 10 0 0 2 6 4 0 1 4 8 14 1 2 

2016 0 1 0 0 1 0 4 0 0 2 6 3 0 0 

N/D 2017 0 1 0 0 1 0 5 0 0 2 10 3 0 0 

2018 0 1 0 0 1 0 9 0 0 4 6 11 0 1 

Total 0 0 0 0 12 11 41 4 12 1 76 1 0 77 99 165 25 32 30 27 104 7 8 

Legenda 

Constitu-
cional L Lei / Ley 

Infralegal 

D Decreto 

R 
Resolução / 
Resolución 

N Norma 

P Portaria 
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Quadro 4 – Relatórios propositivos dos Estados sobre poluição do ar 

 Montevidéu São Paulo Rio de Janeiro 

2002 N/D Proposta / Cronograma 

N/D 

2003 Proposta Proposta / Cronograma 

2004 Proposta Proposta / Cronograma 

2005 Proposta Perspectiva 

2006 Proposta Programa de Governo 

2007 Proposta 
Programa de Governo / 
Perspectiva Programa de Governo 

2008 N/D 
Programa de Governo / 
Perspectiva 

Programa de Governo / 
Projetos 

2009 Perspectivas 
Programa de Governo / 
Perspectiva 

Programa de Governo / 
Projetos 

2010 
Perspectivas / 
Cronograma 

Programa de Governo / 
Perspectiva / Prevenção 

Ações e Recomendações 

2011 
Perspectivas / 
Cronograma 

N/D 

2012 
Perspectivas / 
Cronograma Ações e Providências 

2013 
Perspectivas / 
Cronograma Ações e Providências 

2014 
Perspectivas / 
Cronograma Ações e Providências 

2015 

N/D 

Ações e Providências 
Futuras 

2016 

N/D 2017 

2018 

 

O instrumento legal mais citado e mais relevante da cidade de Buenos 

Aires foi a Ley 1.356/04 (86), inspirada no National Ambient Air Quality Standards 

(NAAQS-EPA), que regula a preservação da qualidade do ar.  

Para a cidade de Montevidéu houve a particularidade de não haver 

imposição dos limites de poluição, mas sim recomendações, e as mais citadas e 

importantes vieram em forma de propostas governamentais e orientações, como 

a resolução de 4/6/1993 do Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas 

(SIME) (93). No entanto, a partir de 2000 foi sancionada a Ley 17.283/00 (105) 

que começa a regrar a questão delegando ao Grupo GESTA (Grupo de 

Estandarización de Aire) e o MVOTMA (Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente) a gerência da qualidade do ar de Montevidéu pelo 

interesse geral de proteção do meio ambiente. O Marco Normativo proposto pela 
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Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente (COTAMA) em 2011 se torna o 

principal instrumento para balizar a qualidade do ar em Montevidéu (106).  

Para as cidades brasileiras a Resolução CONAMA 003/90 (6) é a mais 

citada por todos, ela é a base da legislação de qualidade do ar no país, sendo 

substituída pela resolução CONAMA 491/18 (107), que reedita a resolução de 

1990 e impõe limites mais rígidos.  

Outras resoluções muito salientadas nos relatórios foram as resoluções 

18/86, fruto da lei 8.723/93 a qual cria o PROCONVE (Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores) (66) e a CONAMA 297/02 – da mesma 

lei – sobre o PROMOT (Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos 

e Veículos Similares), seu equivalente para veículos até 3 rodas (108).  

Porto Alegre optou por citar além das leis nacionais, a Lei 10.330/94 e a 

11.520/00 que criam, respectivamente, o Conselho Estadual do Meio Ambiente 

e o Código Estadual do Meio Ambiente (109, 110).  

O Rio de Janeiro resolveu em seus (poucos) relatórios definir o que é 

poluição, se baseando na Lei 6938/81 artigo 3 (111). Depois explicou a origem 

da resolução CONAMA 003/90 através da resolução 05/89 com a criação do 

Programa Nacional de Qualidade do Ar (112) e emendou nas resoluções 07/93 

e 251/99 (113, 114) que regulamenta a emissão dos motores ciclo Otto e Diesel, 

respectivamente, e proibiu a venda de gasolina com chumbo na Lei 2389/95 

(115). Os relatórios também citaram o CONEMA (Conselho Estadual de Meio 

Ambiente) na resolução 34/11 (116), no contexto da Lei 2539/96 de inspeção 

veicular (117). Com a popularização do GNV19 (Gás Natural Veicular) no estado, 

portarias MINFRA 222/91 e DNC 26/91, regulamenta a circulação dos carros 

convertidos ao novo combustível gasoso, bem como sua venda nos postos de 

gasolina (95).  

Quanto às fontes estacionárias, os instrumentos legais mais citados e os 

mais relevantes são: Lei 134/75 (97) sobre o licenciamento ambiental, a 

proibição da queima da palha da cana-de-açúcar (Lei 5990/11) (96), uma vez 

que o norte do estado fluminense é grande produtor do vegetal. 

 
19 No estado do RJ há desconto considerável no IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores – quando instalados kits para o uso do GNV. Além do preço bem mais barato que gasolina 
e etanol. 
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O decreto 44.072/13 (118) regulamenta os padrões de qualidade do ar no Rio 

de Janeiro, no entanto, ele o faz seguindo os parâmetros da resolução CONAMA 

003/90 e inclui mais alguns outros poluentes como o MP2,5. Mas para o mesmo ano, 

São Paulo estabelece novos parâmetros e revisa totalmente a resolução nacional de 

qualidade do ar, tornando-a mais rígida no estado e a própria legislação nacional 

mudaria em 2018 também mais rigorosa.  

Os dois estados da região sudeste apontam em comum muitos assuntos, 

porém, São Paulo citou as legislações regionais nos documentos para tratar do 

assunto. Dentre elas, foi dedicada bastante atenção às fontes estacionárias, em 

específico ao licenciamento ambiental.  

São Paulo citou a Lei 997/76 (119), que cria o licenciamento ambiental, o 

decreto 8468/76 (120) regulamentando esse tipo de licença e, finalmente, o decreto 

47.397/02 (121) que exige a renovação do mesmo sob certas circunstâncias. Sobre 

as inspeções veiculares, a resolução 227/97, veículos movidos à GNV a resolução 

291/01, bem como a emissão dos motores Diesel (Resolução 16/95) e a redução 

das queimadas da palha de cana-de-açúcar (Lei 11.241/02) (122).  

Uma resolução técnica bastante citada foi a 354/04 que implementa a 

padronização da porta tipo OBD (On Board Diagnostics) nos veículos, ela é 

usada para a aferição de emissões nas inspeções veiculares. Isso facilita a 

rapidez no diagnóstico e a redução no custo das sondas de aferição, uma vez 

que a própria parte eletrônica do veículo já fornece o dado (123).  

O zoneamento da qualidade do ar pelo estado de São Paulo também foi 

muito detalhado em praticamente todos os relatórios, a Lei 9034/94 que define 

as Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRH) é muito citada, 

bem como a 16.337/16 que é a sua revisão (124, 125). A partir dessas UGRH é 

que o relatório de qualidade do ar do estado é dividido.  

Mas as de maior destaque são: a Portaria 348/90 (126) padronizando 

nacionalmente a qualidade do ar no Brasil, a Portaria 231/76 (127) que determina que 

esses padrões estarão à cargo das Unidades Federativas, o Decreto 52.469/07 (128) 

que estabelece e classifica a saturação da poluição do ar em níveis e finalmente o 

Decreto 59.113/13 (129) que estabelece novos parâmetros de qualidade do ar para 

o estado de São Paulo. E, recentemente, a Portaria 137-18 SMT.GAB que restringe 

a circulação de caminhões em determinados horários na cidade de São Paulo (130). 
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7 Discussão 

 

De acordo com os resultados apresentados, pode-se fazer uma 

comparação entre as cidades e estabelecer o modus operandi de cada cidade 

sobre a poluição atmosférica. Ademais, a contextualização dos fatos dá a 

importância exata de como o Estado se preocupa com o tema e permite um 

prognóstico do quanto ele se debruçará sobre a questão. As evoluções das leis 

sobre a qualidade do ar também foram usadas para esse diagnóstico e 

subsidiam as sugestões sobre melhorias nos relatórios de qualidade do ar.  

 

7.1 Como cada cidade apresentou seu relatório 

Cada cidade é livre para definir o modelo de relatório de qualidade do ar 

e seu conteúdo, onde após as leituras revelou-se claramente a existência de 

relatórios mais ricos de conteúdos e outros apenas com as informações básicas 

de qualidade do ar. Dessa forma, dependendo de como se apresentam os dados 

pode-se realçar ou ofuscar informações importantes. 

O ideal para uma comparação uniforme seria uma publicação que 

contemplasse a parte das dinâmicas urbanas e climáticas num relatório 

padronizado e periódico, que houvesse espaço para que não se ignorasse as 

particularidades de cada sítio e abertura para revisão e aprimoramento do 

modelo. Como, por exemplo, os episódios de erupções vulcânicas que foram 

omitidos de algumas cidades e informações sobre como a pluma de cinzas 

afetou as cidades ficaram difusas.  

Eventos raros e algumas vezes de grande magnitude atravessam o 

continente e podem exigir cooperação e interligação entre diferentes esferas de 

poder para melhorias do sistema e tomadas de decisão. Para essas condições 

atípicas poderia se pensar em algum tipo de documento conjunto. Eventos 

excepcionais como tsunamis, terremotos e furacões possuem protocolo 

internacional de monitoramento e comunicação, havendo trocas de informações 

e cooperação entre países. No caso da poluição atmosférica, a construção de 

uma base de registros pode alicerçar estudos futuros para guiar algum plano de 

contingência ou a documentação sistêmica sobre o tema.  
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Até o momento, a confecção desses relatórios é descentralizada e delegada 

da seguinte maneira: no caso brasileiro, aos estados; no Uruguai, aos 

departamentos; na Argentina, pela administração da Ciudad Autónoma. Além das 

prefeituras em todos os locais. A diversidade de formatos de relatórios foi observada 

também dentro de amostras do mesmo local, sendo mais um obstáculo para 

avaliação temporal da poluição. E como as mudanças de forma coincidiam com as 

trocas de equipe técnica, um formato pré-estabelecido poderia ajudar em ocasiões 

como essa. Acrescenta-se ainda que de acordo com o compromisso dos países de 

zelar pelo meio ambiente, oferecendo ajuda mútua, se preciso, uma periodização e 

padronização das informações agiliza o andamento de ações em caso de 

necessidade (49, 102-104). Portanto, acredita-se que um relatório de qualidade do 

ar é o documento mais importante por formar a base de conhecimento para as 

ações de controle de poluentes no futuro e assim reforça-se o comprometimento 

institucional em torno do tema. 

Para tanto, o histórico dos anos anteriores, a consideração da localização da 

cidade, os efeitos que os poluentes causam na saúde da sociedade e quais padrões 

estariam sendo seguidos até o momento e no futuro, são instrumentos importantes 

a serem compilados juntos nesse documento. Assim, a publicação deve ser voltada 

para que o tomador de decisão e os cidadãos possam ter base para avaliar em 

amplitude a política de qualidade do ar. 

A não divulgação dos relatórios anualmente, ou de forma não-periódica 

como visto em algumas oportunidades na pesquisa pode refletir descaso ou 

tentativa de ocultação de descumprimentos de normas ambientais, bem como 

omissão ou inação do Estado (ou governo) sobre o problema, onde em casos mais 

graves pode se transformar de um problema ambiental ou de saúde coletiva. Menos 

grave, mas tão problemático quanto, é a forma com que os dados são fornecidos 

ao público, onde nem todos os principais pontos são abordados ou a leitura do 

panorama geral da qualidade do ar fica de difícil compreensão, podendo refletir falta 

de transparência além das outras mesmas complicações da falta de periodicidade. 

Uma ressalva a se fazer sobre os relatórios é o método de coleta de dados, 

praticamente todos com a mesma metodologia de amostra de grandes volumes ou 

atenuação de radiação Beta e os mesmos tipos de equipamentos para coleta de 
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dados, além da mesma descrição de coleta do material, isso faz com que possa se 

comparar as cidades e aproveitar a série de dados disponível em sua totalidade.  

 

7.2 Por que considerar a contextualização dos relatórios e estações? 

Relatórios que demoram bastante tempo para serem publicados podem 

vir com muitas generalizações e não relatar fatos pontuais importantes. Como 

no exemplo do relatório de Porto Alegre de 2003 a 2012 (Quadro 3). Quanto mais 

contínua for a divulgação dessas informações, quanto mais longa e o mais 

importante, em quanto mais formatos eles estiverem disponibilizados, melhor 

será para a análise, como por exemplo, em meios físicos, digitais e em outros 

idiomas.  

Uma análise de longo prazo só pode ser feita se houver dados que 

comtemplem esse tempo, as investigações de casos específicos serão mais 

completas, com mais dados para possíveis comparações temporais e a maior 

comprobabilidade dos fenômenos se dará com a ampla divulgação das 

informações, de modo a que mais cientistas possam se debruçar sobre o 

assunto.  

Sobre a qualidade do ar, o estudo internacional só foi viável devido a 

digitalização dos relatórios e sua publicação na internet. Uma análise temporal 

maior poderia ser feita desde que houvesse mais informações online, mas 

apesar de muitas cidades dizerem que há dados registrados há décadas, eles 

não se encontram em formato digital, dificultando o acesso. Esse fato, aliado aos 

documentos anuais faltantes, simplesmente pela não coleta dos dados, são 

importantes limitantes no estudo da poluição do ar.  

Além da coletânea de dados que só pode ser feita com a regularidade das 

informações, cabe também o mesmo registro regular das informações 

geográficas que se apresenta nos relatos. A cidade de Porto Alegre publicou 

uma vez apenas os dados geográficos da cidade, ignorando a dinamicidade 

urbana.  

A cidade gaúcha deveria considerar a ocupação da cidade, as áreas 

preferenciais de deslocamento e a subsidiar argumentos para que os dados de 

poluição do ar tivessem algum fundamento. Dessa forma, perde-se um detalhe 

importante da análise que é o momento exato do comportamento urbano naquela 
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época. Apesar dos argumentos que cidade apresentou terem sido baseados 

tecnicamente na climatologia, mostrando muitos dados meteorológicos, o 

componente humano não foi considerado.  

Outras cidades como o Rio de Janeiro, São Paulo e Montevidéu usaram 

desses argumentos inclusive para explicar as ultrapassagens que ocorreram 

eventualmente, e esses dados não se restringiam apenas aos aspectos 

geográficos, mas também às atividades econômicas, frota de veículos e obras 

públicas.  

Não considerar esses fatores nos relatórios é uma forma de subutilizar a 

qualidade dos dados, ao mesmo tempo que prejudica o reinvestimento público 

para a ampliação da rede de monitoramento, sabotando políticas públicas de 

controle. São equipamentos que custam caro para a aquisição e manutenção, 

portanto a escolha do melhor local tem que priorizar as áreas mais aptas para 

fornecer a melhor análise. A forma mais rápida para começar esse planejamento 

é com os relatórios dos anos anteriores que considerem a contextualização da 

área, a geografia da cidade, ocupação, vocação econômica entre outras 

informações. Quando isso não ocorre, a qualidade das análises fica prejudicada 

tanto pela parte técnica como política, na falta de transparência ambiental.  

Buenos Aires, pela sua não publicação de relatórios completos com 

informações contextualizadas poderia se encaixar nessa situação, agravado 

principalmente pela localização das suas poucas estações de qualidade do ar, 

que se encontram em áreas mais altas e próximas ao Rio da Prata – que por ser 

largo, permite uma boa circulação de ar – e ao mesmo tempo distantes das 

fontes fixas de poluição da cidade, que seriam zonas prioritárias para 

monitoramento da qualidade do ar (Mapa 5). Rio de Janeiro e Porto Alegre, 

também entram no rol da impontualidade como parte prejudicial do diagnóstico 

da qualidade do ar.  

 

7.3 Qual foi a evolução da legislação sobre o tema?  

Como cada cidade se comprometeu a fazer um relatório, evidentemente 

era de se esperar consequências em decorrência do documento, uma vez que 

as metas de redução da poluição do ar devem ser cumpridas a seu tempo e uma 

das justificativas tanto para o controle em tempo integral da qualidade do ar 
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quanto da compilação dos dados e apresentação ao público é o cuidado com a 

saúde e a qualidade de vida do cidadão. Logo, a observação de quantas vezes 

certos termos apareceram no relatório é um indicador do quanto a localidade se 

debruçou sobre o tema.  

Assim, tomando como base os relatórios mais extensos, na ordem 

decrescente de citações sobre a questão da saúde fica: São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre e Montevidéu. A cidade de Buenos Aires toca no tema 

apenas na lei base – a 1.356/04 – que segue para estipular os limites de poluição.  

Uma ressalva sobre a cidade portenha é que no passado ela foi pioneira 

na regulação das concentrações de poluição no ar com a Ley, 20.284/73, revista 

justamente em 1996 e 2004. Mas sem um anuário, os efeitos da lei ficam 

prejudicados. 

Nem sempre a preocupação do Estado sobre o tema se reflete, na prática 

em redução de poluição do ar, exemplo mostrado no Rio de Janeiro no 

desrespeito dos limites na maior parte dos anos que conseguiu publicar algum 

relatório.  

No entanto, quanto mais instrumentos e esclarecimentos, mais 

transparente será o significado dos resultados e as consequências da poluição 

atmosférica à saúde. Assim, haverá mais instrumentos para pressionar o poder 

público a tomar providências, mais estímulo ao legislativo para criação de regras 

mais assertivas e finalmente, esclarecimento à população dos problemas que 

decorrem do ar poluído feito por órgão oficial competente, observando o bom 

senso para que não haja a burocratização do tema por inundação de dispositivos 

legais.  

De fato, essa análise se corrobora com a frequência com que novos 

instrumentos legais são gerados e com a adoção de novos limites e parâmetros 

de qualidade do ar. Percebe-se que o limite de qualidade atmosférica, de forma 

geral, foi estipulado muitos anos antes do início do período de amostragem. Ao 

longo do tempo novas resoluções foram feitas para regulamentar as leis 

anteriores e quando novas leis, geralmente trazendo novos limites de 

concentrações, foram sancionadas mais resoluções foram necessárias. Esse 

processo é importante não apenas pelo lado da redução da poluição do ar, mas 

também para que o assunto seja discutido pela sociedade, reforçando o 
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exercício democrático e não deixando florescer alguma negligência sobre o 

tema.  

 

7.4 Os resultados práticos das legislações  

Foi notado na pesquisa que o escrito no texto da lei nem sempre anda em 

compasso com a prática. Problemas com a aferição dos dados, manutenção 

prolongada em estações ou simplesmente o seu fechamento foram situações 

recorrentes nos locais estudados (Figura 5).  

Algumas prováveis causas para o descompasso pode ser a fragilidade do 

Estado em lidar com o problema, que pode estar na falta de investimento, a falta de 

parcerias com as outras esferas de poder ou em alguma legislação mal elaborada. 

A falta de sanções explícitas ao Estado em caso de descumprimento das regras e 

o problema de transparência das informações acabam em um resultado aquém do 

potencial dos órgãos de controle. 

Logo, entende-se uma divisão de esforços no combate à poluição 

atmosférica, onde o Estado é responsável pela legalização, sanções e fiscalização 

das emissões e monitoramento das concentrações dos poluentes e a sociedade 

pelo esforço na menor emissão possível. Nesse caso, as grandes empresas se 

responsabilizam pelo controle de emissões das chaminés dentro do permitido, por 

exemplo, e os cidadãos pela compra de veículos devidamente certificados e 

vistoriados pelo Estado. À essa equação soma-se ainda o poder judiciário na 

fiscalização e aplicação das sanções em ambos. 

Exemplo bastante relevante de problemas na transparência foi no Rio de 

Janeiro, que apesar de ter apresentado um relatório de qualidade do ar bastante 

completo, com várias abordagens e considerando muitas variáveis, ultrapassou os 

limites de MP10 em 12 dos 17 anos de pesquisa, além da falta de regularidade na 

publicação dos documentos.  

Essa falha da cidade mostra a fragilidade do Estado em cumprir sua parte 

na equação, que por sua vez deixa a sociedade mais exposta a doenças causadas 

pela poluição atmosférica e o judiciário que não consegue verificar se houve o 

cumprimento ou não das normas de concentração, porque não há relatórios 

constantes para abastecer a série de dados.   
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A falta de regularidade na publicação dos dados, o fechamento de estações 

ou manutenção por tempo prolongado beneficia os que estão desrespeitando a lei, 

seja o proprietário da fonte que emite poluição além do tolerado, ou o Estado por 

não investir o devido montante em fiscalização e controle. Obviamente, quem está 

perdendo é a população que terá a saúde e a qualidade de vida atingida.  

 

7.5 Os problemas na qualidade do ar, da lei e a divulgação de dados 

A necessidade de se regulamentar a qualidade do ar aparece na constituição 

tanto da Argentina, como no Brasil e no Uruguai. Essa abordagem reflete o 

compromisso dos três países em garantir um meio ambiente conservado como direito 

para as gerações futuras, onde tal ato foi reforçado nos acordos internacionais, entre 

eles o Mercosul. Por outro lado, os três países depois da sua redemocratização, se 

comprometeram com a transparência das ações do Estado, e o meio ambiente não 

foi uma exceção.  

Para executar tal tarefa da melhor forma, os governos centrais elaboraram as 

bases legais para o controle de qualidade do ar e deixaram a cargo das esferas 

inferiores a criação das suas próprias legislações de forma a se adaptar melhor 

localmente podendo ser mais rigorosa, mas nunca menos. O problema está que a 

maior parte das cidades estudadas não conseguiu aprovar um conjunto de regras de 

qualidade do ar, portanto, continuam seguindo as leis nacionais que são mais 

flexíveis e gerais.  

A falta de aprovação dessas regras na esfera regional mais a necessidade de 

aprovação das regras infralegais, que servem para dar a funcionalidade e viabilidade 

às leis, acabam por sobrecarregar os Governos Centrais, sobrecarregando as 

esferas superiores e prejudicando a marcha de redução paulatina dos níveis de 

poluição do ar.  

A exceção a esse problema foi São Paulo a partir de 2013, quando conseguiu 

estabelecer legislação própria de qualidade do ar no estado, sendo pioneira no Brasil. 

A falta de legislação e sanções claras para locais específicos além de causar 

a insegurança jurídica, deixa com menos recursos: a fiscalização, órgãos 

reguladores, secretarias de governo, conselhos, agências e comitês, influindo de 

forma geral na proteção do meio ambiente. 
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A sobrecarga das esferas superiores cumprindo o papel de ser o único, na 

prática, a arbitrar sobre os limites de qualidade do ar exige revisões constantes 

desses limites para se adequar ao cenário internacional, que nem sempre 

acontecem. Essa quebra no acordo tripartite de União, Estados e Municípios (e seus 

respectivos nos outros países), comum a quase todos os locais estudados, causa, 

entre outros problemas, a defasagem e ineficiência nas ações de controle da poluição 

atmosférica, pois a discussão, votação e regulação sobre o tema, não se dá de forma 

constante nas três esferas (131).  

Esse cenário também não permite que se estabeleça punições justas para 

a falta de relatórios, ultrapassagens ou outro descumprimento de normas, pois 

com tanta diversidade entre os entes, é impossível estabelecer as razões 

pontuais pelas quais algum membro possa não cumprir seu papel. Por isso, a 

necessidade das legislações regionais, mais adaptada com a realidade local 

para observar algum descumprimento ou falhas que possam ser corrigidas, se 

cabível. 

Do mesmo modo que essa deficiência legislativa pode favorecer a 

impunidade, ela também prejudica a avaliação do panorama atual da qualidade 

do ar. Se não se sabe o atual estado da poluição atmosférica, quiçá como estava 

antes para se saber qual sua tendência, e ainda mais o que se fará para 

contornar esse problema no futuro. Isso faz com que o tomador de decisão tenha 

a visão muito enevoada da situação e incerto para tomar as ações corretas.  

Uma situação encontrada em todas as cidades foi a oscilação do número 

de estações de qualidade do ar, em alguns casos com o fechamento de algumas 

delas. A manutenção prolongada interfere na qualidade global dos dados, mas 

é compreensível por ser de manutenção especializada e muitas vezes cara. 

Porém, quando ela demora muito tempo para voltar à atividade, a série total fica 

prejudicada e a região de influência do monitoramento ainda mais. Considerando 

que elas devem ser distribuídas com critérios rigorosos e da forma mais eficiente 

possível, o impacto é maior tanto quanto menor for o número total de estações.  

As justificativas para as ultrapassagens dos limites de qualidade do ar 

apresentadas nos relatórios também reforçam a necessidade de uma legislação 

mais local para que as regras sejam mais bem aplicadas, uma vez que em sua 

maioria os motivos das ultrapassagens dos limites foram de ordem local, como 
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motores a combustão interna, inversões térmicas e outros fatores climáticos de 

ordem regional. A exceção foi a erupção do vulcão Puyehue que afetou todo o 

continente, sendo o principal responsável pelas ultrapassagens. Nesse caso os 

fatores naturais e a geografia de cada local precisaram ser considerados em 

outra escala.   

Como visto, a culpabilização dos fatores naturais foi quase uma praxe nas 

justificativas dos relatórios. Não é uma exclusividade sul-americana, pois os 

relatórios da Espanha também fizeram, responsabilizando ao menos 

parcialmente o material particulado do deserto do Saara (84) (Anexo 1). Para 

esse caso e o dos vulcões, assim como outros fenômenos de alcance global, os 

padrões das legislações nacionais devem atender. O mesmo não se pode aplicar 

para casos em que as causas são o relevo ou clima local. Esses, além de serem 

endêmicos, no caso do relevo, também são muitas vezes sazonais e frequentes, 

como a inversão térmica, frentes frias e a distribuição de precipitação. Logo, 

apesar de haver um diagnóstico e propostas para melhoras publicadas nos 

relatórios, nem sempre há efetividade na mitigação do problema de qualidade do 

ar. 

 

7.6 As questões geográficas na poluição atmosférica 

Os relatórios mais completos apresentaram uma análise bastante 

abrangente do relevo, abordando sua influência na ocupação do terreno, bem 

como no clima local, e por fim, associação tanto da ocupação no clima local com 

o acúmulo de poluentes.  

 Entre as cidades pode ser feita alguma discussão dos seus fatores 

geográficos, mas não que isso vá influenciar majoritariamente os registros de 

poluição do ar. Durante o estudo percebeu-se que a maior influência é de fato a 

quantidade e a qualidade das fontes emissoras.  

Cidades de tamanhos diferentes como São Paulo e Buenos Aires 

terminaram os três últimos anos com concentrações de MP10 muito parecidas 

entre si, mesmo com os problemas da cidade portenha no número de estações 

e sua distribuição, que tenderiam a aferir menos poluição.  

Ao mesmo tempo, cidades de tamanho e relevo parecidos como Buenos 

Aires, Porto Alegre e Montevidéu tiveram comportamentos diferentes. A cidade 
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gaúcha se mostrou menos poluída que a capital uruguaia e argentina por muitos 

anos. Buenos Aires e Montevidéu tiveram curvas evolutivas parecidas, com a 

capital argentina quase sempre menos poluída. No entanto, desde 2016 

Montevidéu se tornou menos contaminada de MP10, coincidentemente após uma 

reformulação das regras de emissões (132).  

Apesar do aparente efeito das novas regras no Uruguai, fatores 

geográficos além do relevo e área urbana também podem ter pesado nessa 

comparação, como o clima. Em Montevidéu há mais chuva durante o inverno, e 

as temperaturas nos meses mais frios não são tão diferentes assim de Buenos 

Aires, logo, não é de se esperar condições atmosféricas que possa haver mais 

inversões térmicas em uma cidade que na outra. Portanto, a precipitação maior 

em Montevidéu tenderia a deixar essa cidade mais limpa de MP10. Embora não 

tenha sido assim em tempos passados, pode-se acreditar que a mudança na 

legislação pode ter tido realmente efeito sobre a concentração de poluentes, 

ainda é necessário mais tempo de monitoramento.  

Em Porto Alegre há mais precipitação que Buenos Aires e Montevidéu, 

ainda assim, os níveis de poluição, comparado com Buenos Aires, foram 

superiores apenas em 2013, e empatados em 2011 nos 4 anos conferidos. 

Comparado com Montevidéu, apenas um ano Porto Alegre foi superior e houve 

novo empate em 2011 nos 11 anos de resultados. Assim, pode-se supor que a 

quantidade e a distribuição da precipitação são elementos consideráveis no 

controle de poluição atmosférica nessas três cidades.  

No ano de 2011 houve uma homogeneização dos resultados de médias 

gerais de MP10 com exatamente 40 µg/m³ em Montevidéu, Buenos Aires e Porto 

Alegre e São Paulo apresentou marca muito próxima, 38 µg/m³. Provavelmente 

a causa desses registros semelhantes pode ser a erupção do vulcão Puyehue 

nesse ano. Infelizmente não houve registros conclusivos para MP2,5 na 

comparação das cidades. Observa-se, portanto, que eventos continentais 

podem elevar e igualar as concentrações de poluição, mudando a tendência 

evolutiva da contaminação.  

Evidentemente, eventos como esse reforçam a necessidade de 

monitoramento contínuo e transparente da poluição do ar, para que se registre 

os impactos de grandes eventos naturais, estude-se as medidas mitigatórias e 
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permita a cooperação entre países para lidar com esses problemas. Quando isso 

não ocorreu, como no exemplo de 2008 na erupção do vulcão Chaiten, não foi 

possível estabelecer associações conclusivas.  

O Rio de Janeiro apresentou dados muito acima do permitido nos anos da 

série, além de vários onde não foi apresentado nenhum relatório. A cidade ficou 

acima do permitido em 4 dos 9 anos de coleta de dados, e outros 8 sem dado 

algum. A maior parte das vezes a justificativa para as ultrapassagens foram 

fatores naturais, obras públicas ou os dois em simultâneo.  

Os motivos para um resultado decepcionante poderiam se encontrar 

apenas nas justificativas dos seus relatórios, mas São Paulo, que é uma cidade 

de maior ocupação urbana, próxima da capital carioca teve resultados melhores 

inclusive antes da legislação paulista de qualidade do ar vigorar em 2013. Nem 

mesmo a maior brisa marítima e o spray marinho puderam diminuir as partículas 

na atmosfera carioca.  

Dessa forma, quem realmente necessitava de maior fiscalização e 

principalmente de legislação e sanções que dessem mais clareza legais para 

melhorar a fiscalização e promoção de medidas para baixar as emissões, seria 

o Rio de Janeiro. Porque nem a legislação nacional, menos rígida, funcionou 

corretamente ali. Como atenuante, entre 2011 e 2015 os registros de MP2,5 do 

Rio de Janeiro foram menores que Montevidéu e São Paulo em todos os casos, 

exceto 2014.                                                                                                            

Como se observou sobre os fatores climáticos, a quantidade de água na 

atmosfera, seja por precipitação em forma de chuva ou precipitação oculta, em 

forma de névoa, orvalho ou nevoeiro, é um fator importante para mitigação das 

partículas materiais, porque é capaz de formar núcleos de condensação que 

sedimenta essas partículas removendo-as do ar. O vento funciona como agente 

dispersor, varrendo esses contaminantes e diluindo-os.  

Quanto ao relevo, eles já estão ali até antes das cidades se estabelecerem 

e nesse estudo eles não possuem influência além da local. Então por que os 

relatórios usaram o argumento de que os fatores geográficos como clima e relevo 

são responsáveis pela concentração dos poluentes se esses fenômenos 

meteorológicos são conhecidos e registrados até por mais tempo que os dados 

de poluição? O regime de ritmo climático também já é sabido, assim como sua 
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frequência e intensidade, seja de precipitação ou ventos. A escala de 

abrangência de todos os fenômenos relacionados também é de ação local. Logo, 

as ações a serem tomadas deveriam seguir uma legislação local direcionada e 

considerando esses fatores apresentados. 

Com o advento das imagens de satélites e a melhora da previsão 

meteorológica na escala sinótica, pôde-se ter mais precisão ainda da trajetória 

das frentes frias pela costa leste da América do Sul e seus efeitos esperados. 

Os fenômenos naturais que mais agravam os efeitos de poluentes são as 

inversões térmicas e a estabilidade atmosférica e as cidades que menos 

apresentaram tais fenômenos foram, na ordem: Porto Alegre, Montevidéu, 

Buenos Aires, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Assim sendo, as condições prévias para o agravamento da poluição 

atmosférica são previsíveis, sabe-se que ocorre preferencialmente no inverno e 

que esses efeitos são locais, cabendo então aos governos locais, o controle tanto 

maior quanto for a ameaça de altas concentrações de poluentes.  

Observando que a época mais crítica entre as cidades tenha sido o 

inverno, não isenta as estações de transição de terem episódios de picos de 

poluição. À medida que a atmosfera começa a ficar mais seca no outono no 

centro da América do Sul, ela influencia a dinâmica atmosférica nas cidades 

estudadas. Ao mesmo tempo, há mais episódios de queimadas nessa região do 

continente e há o escoamento da pluma de poluentes para algumas das áreas 

pesquisadas, acrescentando mais particulados aos locais de estudo.  

Na primavera, ainda existe algum predomínio da massa polar, 

estabilidade atmosférica e ar mais seco, ao menos no início da estação, o que 

prolonga a situação mais vulnerável para concentração de poluentes.  

Verificou-se que a dinâmica atmosférica e seus efeitos se apresentaram 

de diferentes formas nas cinco cidades e em distintas escalas de abrangência. 

Contudo, assim como há uma dinâmica da atmosfera e condições específicas 

para concentração de material particulado que varia para cada região, ocorre 

também a necessidade de adaptação desses locais a essas condições. 

Governos centrais podem auxiliar, mas não contemplar em sua totalidade a 

regulamentação de qualidade do ar, e ainda assim, essas regras já elaboradas 

pelas esferas maiores já necessitam de revisão, visto que o panorama 



79 
 
 

 

internacional e recomendações dos órgãos de saúde já estão mais rígidos que 

as apresentadas atualmente.  

Uma vez que as emissões de poluição não cessarão na nossa sociedade 

em curto prazo e variáveis como o ritmo climático e o monitoramento de MP10 e 

MP2,5 nas cidades estão sendo mais bem conhecidos e controlados, 

respectivamente, outros fatores a serem fiscalizados devem ser mais prioritários, 

como as fontes emissoras antrópicas. Assim essas fontes se tonariam a parte 

principal das estratégias de controle e mitigação dos níveis de poluição e 

certamente influenciará a geograficidade20 de cada local.  

O planejamento com estabelecimento de metas concretas e plausíveis 

para cada região, levando em conta os fatores geográficos discutidos, com 

fiscalização e revisão periódica dessas metas seriam boas políticas de controle 

de qualidade do ar.  

Paralelamente, como visto no estudo, a poluição antrópica tem mais efeito 

na escala regional, portanto, a execução desse planejamento também precisa 

ser feita localmente, com a melhora da malha de cobertura de monitoramento 

atmosférico e de poluentes para facilitar a precisão dos focos de emissão. 

As cidades de Montevidéu e São Paulo no contexto geral apresentaram 

boa cobertura da área de monitoramento, proatividade na proposição de 

mitigação dos problemas e levantaram os fatores necessários para um 

diagnóstico mais preciso nos seus relatórios, com a frequência justa de 

publicação.  

  

 
20 O conceito Geograficidade, seriam as formas de existência do homem, sua forma concreta 
com a Terra, ou a natureza, ou o meio (142). 



80 
 
 

 

8 Conclusão 

 

O tema tratado nesse estudo é de grande complexidade, por conta da sua 

multifatorialidade e interdisciplinaridade. Tentar interligar as diferentes áreas do 

conhecimento em torno do problema da contaminação atmosférica exigiu 

aprofundamento de conceitos específicos de áreas como a Saúde Coletiva, a 

Geografia e o Direito. Associado à questão ambiental, há o esforço contínuo dos 

Estados em controlar os limites de poluição, com impactos diretos na saúde da 

população, e os obstáculos que aparecem na implantação de ações de mitigação 

das emissões, como os custos elevados de equipamentos de monitoramento, ou 

novos filtros para fábricas e motores que emitem menos poluentes.  

Desse modo, podemos concluir que a hipótese não conseguiu ser 

corroborada em sua integralidade por conta da falha de algumas cidades sobre 

a regularidade e conteúdo dos seus relatórios de qualidade do ar. Buenos Aires 

não considerou as características do espaço geográfico, nem a variação da 

poluição ao longo dos anos – como fizeram as outras cidades. Também não 

adverte sobre as consequências dos poluentes atmosféricos para a saúde da 

população e não recomenda às autoridades estatais ações e políticas públicas 

voltadas ao assunto, nesse último inclui-se também Porto Alegre. Montevidéu e 

São Paulo conseguiram cumprir totalmente com a hipótese levantada, enquanto 

Rio de Janeiro e a cidade gaúcha falharam na publicação da evolução temporal 

da poluição ao longo dos anos devido à falta de regularidade de seus relatórios.  

Tomando como referência a análise do relatório de poluição do ar, em 

específico no que se trata de material particulado, conclui-se que as cidades 

pesquisadas apresentaram limitações na confecção dos seus relatórios de 

qualidade do ar.  

Dentre as cinco cidades estudadas, São Paulo apresentou os relatórios 

mais completos. As demais seguiram a apresentação dos dados como o do 

estado paulista, mas ainda precisam melhorar na profundidade das análises, 

pois a interligação entre levantamento dos dados de material particulado, suas 

justificativas quando ultrapassam os limites e consequências não estão muito 

claras no documento. 
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Sobre o cumprimento dos limites de concentração de material particulado, 

o Rio de Janeiro não conseguiu se manter dentro dos parâmetros tolerados. As 

demais, apesar de eventuais ultrapassagens de MP10 e MP2,5, mantiveram-se e 

tentaram justificar esses eventos atípicos nos relatórios. 

Infelizmente os parâmetros seguidos por Buenos Aires, Montevidéu, Rio 

de Janeiro e Porto Alegre ainda são bastante tolerantes em comparação aos 

limites europeus e estadunidenses e bem menos rigorosos que os 

recomendados pela OMS.  

Outro fator que não ponderaram nos relatórios foi o nível de urbanização 

ao longo do tempo, porque se há mais urbanização, espera-se mais poluição 

atmosférica, e não foi encontrado levantamento robusto de áreas verdes nos 

relatórios ou sugestões nesse aspecto com intento de florestar áreas 

degradadas para mitigar a poluição, revelando que a dinamicidade da evolução 

urbana não está sendo acompanhada com atenção devida.  

Os argumentos jurídicos usados pelos Estados para controle da qualidade 

do ar foram diferentes entre si, apesar de Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 

Alegre estarem sob a mesma jurisdição federal. Por outro lado, argumentos 

culpabilizando fatores naturais foram repetidos por muitos anos e faltou 

consistência em publicizar melhores políticas de meio ambiente para qualidade 

de vida e saúde em todas as cidades nos relatórios.  

Assim, o estudo consegue corroborar parcialmente com a hipótese 

sugerida pela pesquisa de que sim, o relatório de qualidade do ar levou em conta 

fatores geográficos, temporais e, ainda que timidamente, faz menção aos 

problemas da poluição para a população. Além disso, foi vista alguma evolução 

na legislação de qualidade do ar. A exceção foi Buenos Aires, que optou por 

divulgar de outra forma, bastante enxuta e sem informações importantes. Quanto 

às demais cidades, fizeram-no em maior ou menor grau.  

Constatou-se diferentes níveis de comprometimento quanto a elaboração 

dos documentos, principalmente no aspecto temporal, da publicação dos 

mesmos e do histórico de poluição considerado para análise nos relatórios. Os 

fatores geográficos foram considerados, mas não houve reflexão sobre a 

expansão urbana ou menção sobre instalações de novas fontes fixas, como 

indústrias ou as obras das instalações desportivas para Copa do Mundo e Jogos 
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Olímpicos. Ademais, não houve de forma ostensiva a advertência sobre os 

malefícios do ar poluído e suas consequências à saúde.  

Felizmente, a metodologia padronizada de coleta dos dados viabilizou a 

comparação entre as cidades, bem como de níveis de comprometimento na 

divulgação dos dados. Apesar das diversas quebras de sequência na série de 

dados, os Estados conseguiram divulgar as condições da qualidade do ar 

minimamente, ainda que a lógica de distribuição dos postos de monitoramento 

deva ser melhor explicada no documento. 

Satisfatoriamente, apenas Porto Alegre e Buenos Aires não fizeram 

documentos propositivos nos seus espaços de divulgação da qualidade do ar, 

destacando as demais localidades como mais proativas, pelo menos da parte do 

corpo técnico, em sugerir melhorias. 

A extensão do problema da poluição atmosférica é de desafios globais e 

não conseguiu ser resolvida mesmo com o estudo dos 17 anos de amostragem, 

mas nesse tempo já houve melhoras sutis e há otimismo sobre a questão.  A 

inclusão desse ponto como compromisso para Agenda 21, em específico a ODS-

11 “Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis”21, serviu para jogar luz ao tema. Com isso, aos poucos 

as cidades estão melhorando as legislações, os veículos estão poluindo menos 

– visto a implantação das portas OBD II para verificação de emissões e dos 

veículos híbridos. Ainda há muito o que fazer e essa tese procurou apontar os 

caminhos.  

Existe a possibilidade de desdobramentos desse tema para realização de 

uma série de estudos sobre poluição atmosférica, principalmente aqueles que a 

abordem de forma multidisciplinar, chave essencial para otimizar soluções 

práticas. Grupos de estudos maiores, com profissionais de formações mais 

diversificadas poderiam fazer a diferença tanto no estudo da parte teórica do 

tema nas universidades como nos órgãos de governo, confeccionando relatórios 

mais amplos e precisos no mesmo intervalo anual.  

Recomenda-se para estudos futuros a investigação da distribuição e área 

de influência das estações de qualidade do ar apontando a direção da expansão 

 
21 Disponível no site da ONU-Brasil: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11.  
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da rede de monitoramento considerando o crescimento urbano. Além desse 

caminho, dentro da área do Direito, uma pesquisa mais ampla sobre as ações 

dos Estados para mitigação da poluição do ar pode ser realizada. Nem todas as 

ações estão publicadas nos relatórios de qualidade do ar, mas sim, no Diário 

Oficial. 

A pesquisa está longe de responder ou solucionar o tema da poluição do 

ar, o que obviamente não era nossa intenção. Mas o avanço está em dar um 

panorama de como o assunto tem sido tratado na América do Sul de 2002 a 

2018.  

Finalmente, como impressão final da experiência, faz-se votos para que a 

conjugação dos conhecimentos da Geografia e do Direito possam ter contribuído 

para a Saúde Coletiva e a Ciência. Que incentive outros a continuar essa linha 

de estudos e estimule a interdisciplinaridade e união das diversas áreas de 

conhecimento em prol das dificuldades cotidianas e dos desafios mundiais que 

vivemos nesse novo século.  
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RESUMO: O presente estudo pretende examinar as concentrações de material particulado 
(MP10) e material particulado fino (MP2,5) entre os anos de 2007 e 2018 em São Paulo e 

Madrid para apontar se as características geográficas, clima e relevo, exercem influência 

na acumulação desses poluentes. Para isso foram usadas técnicas de geoprocessamento 
na análise do terreno, dados climatológicos, os boletins de qualidade do ar, as leis sobre 
poluição atmosférica de cada cidade e as recomendações internacionais sobre o tema. O 
relevo e o clima das duas cidades são distintos, mas ambos favorecem a concentração de 
poluição. Ainda assim, nenhuma delas infringiu as legislações locais durante o período, 
apesar de estarem além do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). 

 
PALAVRAS-CHAVE: Poluição do ar; climatologia; geomorfologia; material particulado; 
legislação ambiental. 

 
CLIMATE AND RELIEF ANALYSIS ON PARTICULATE MATTER IN MADRID (SPAIN) AND SAO 
PAULO (BRAZIL) 

 
ABSTRACT: This study intends to verify the concentration of Particulate Matter (PM10) 

and Fine Particulate Matter (PM2,5) between 2007 and 2018 in Sao Paulo and Madrid 
municipalities to point if geographical characteristics like relief and climate have any 

influence on air pollution. We used geoprocessing techniques to analyze the landscape, 
climate data, air quality reports, legislation about the theme of each municipality and the 
international recommendations about air quality. The relief and climate of both cities are 
distinct, but able to concentrate air pollution. Despite none of them, during this period has 
gone beyond the limits of law, they are far from WHO (World Health Organization) 

recommendations. 
 

KEYWORDS: Air pollution; Climatology; Particulate matter; Environmental laws.  
 

1.INTRODUÇÃO 
 

O problema da poluição atmosférica por material particulado é recorrente 
nos grandes centros urbanos causando diversas consequências para a saúde da 
população, desde a diminuição da qualidade de vida até ao desenvolvimento de 
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doenças graves (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2011). As principais fontes 
de emissão de particulados para a atmosfera são: veículos automotores, 
processos industriais, queima de biomassa e a ressuspensão de poeira do solo 
(CETESB, 2002). No entanto, as fontes móveis como os automóveis dão a 
principal parcela de contribuição para o aumento desse poluente, apesar dos 
avanços tecnológicos na construção de motores, combustíveis e lubrificantes 
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1992). 

 
Estes malefícios que a poluição atmosférica causa ao homem e ao meio 

ambiente já foram largamente estudados e vão desde doenças cardíacas, 
respiratórias até câncer, além dos danos ambientais como a formação de chuvas 
ácidas (FERREIRA, FORTI, et al., 2016) (NARDOCCI, FREITAS, et al., 2013) 
(VIEIRA-FILHO, LEHMANN e FORNARO, 2015) (NEWELL, KARTSONAKI, et al., 
2017) (AMATO-LOURENÇO, MOREIRA, et al., 2016). 

 
Cabe destacar que além das citadas enfermidades cardiorrespiratórias, de 

acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer (IARC 1 ), a 

concentração de material particulado grosso e fino (MP10 e MP2,5, 
respectivamente) fazem parte do grupo 1 dos agentes carcinogênicos, ou seja, 
os mais perigosos à saúde (PEREIRA, LEMOS, et al., 2011) (NEWELL, 
KARTSONAKI, et al., 2017) (HAMRA, GUHA, et al., 2014) (LOOMIS, HUANG e 
CHEN, 2014). 

 
Por conta de todos esses problemas em potencial, muitos países se 

comprometem a limitar e fiscalizar os níveis de emissão e concentração de 
poluentes do ar, como por exemplo, o Brasil e a Espanha (UNITED NATIONS, 
1998). Portanto, para o Estado regular a qualidade do ar é necessário 
primeiramente que haja um comprometimento dele em prover um meio ambiente 
preservado aos seus cidadãos, definir os limites de poluição por leis específicas e 
possuir uma rede de estações de aferição da qualidade do ar. Nesse caso, os dois 
países já assinaram tratados internacionais sobre o tema como o do Mercosul e a 
da União Europeia e montaram suas redes de aferição de poluentes (MERCOSUL, 
2001) (EUROPEAN COMMISSION, 2008). Além disso, estabeleceram os limites de 

materiais particulados MP10 e MP2,5 de respectivamente, 120 e 50 µg/m³ para 

média anual e 40 µg/m³ - para ambos, de média em 24 horas. Ainda assim são 
metas longe das recomendadas pela  
OMS que são: para MP10 20 e 50 µg/m³ (anual e diária) e para MP2,5 10 e 25 
(anual e diária) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2018). 

 
Considerando que as cidades de São Paulo (Brasil) e Madrid (Espanha) 

apresentam diferenças na regulação da concentração de poluentes e nas suas 
características geográficas, o estudo do comportamento dos materiais 
particulados nessas áreas urbanas se torna fundamental para compreender tanto 
a dinâmica dos contaminantes quanto a forma com que cada lugar lida com o 
problema. 

 
Estas características geográficas do sítio urbano como o clima, relevo ou 

sua densidade populacional podem influenciar na concentração e dispersão de 
poluentes, que é definida como alterações químicas e físicas do estado natural da 
atmosfera (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005). Muitas cidades no Brasil 
possuem controle de qualidade do ar e São Paulo se destaca por ser a  

 
1 International Agency for Research on Cancer – United Nations 
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maior metrópole do país, assim como Madrid, na Espanha. Coincidentemente, nas 
duas cidades o problema de poluição do ar já é considerado um perigo para a 
saúde da população (GOUVEIA, FREITAS, et al., 2006) (RÍOS, 2019). 

 
Em geral a partícula de poluição, após sua emissão, fica em suspensão na 

atmosfera seguindo principalmente os movimentos de circulação do ar, que por 

sua vez são influenciados pelo relevo e pelo uso do solo, nesse caso, o tamanho 
da área urbanizada. Esses fatores ajudam a determinar a extensão e a 
concentração da pluma de poluição, que pode durar de algumas horas até dias, a 
depender do sistema atmosférico atuante (OKE, 1987) (MENDONÇA e DANNI-
OLIVEIRA, 2009) (STEINKE, 2012). 

 
A densidade da área urbana está relacionada com o relevo, logo o potencial 

de concentração de fontes de emissões está relacionado com o potencial de 

dispersão da poluição. Assim, áreas urbanas densas em condições de estabilidade 
atmosférica e com relevos trabalhados são os lugares preferenciais para 
persistência de má qualidade do ar (CASTRO, 1993) (MENDONÇA e MONTEIRO, 
2003). 

 
Neste contexto, o objetivo deste estudo é examinar as concentrações de 

material particulado fino (MP2,5) e material particulado grosso (MP10) entre os 
anos de 2007 e 2018 em São Paulo e Madrid para apontar se as características 
geográficas, clima e relevo, exercem influência na acumulação desses poluentes. 

 
Neste caso, intenta-se apontar se no clima das duas cidades há, em 

alguma época do ano, condições que favoreçam a concentração desses poluentes 

(MP10 e MP2,5) na mesma bacia atmosférica. Com relação a geomorfologia 

objetiva-se descrevê-la para saber se a orientação, altitude topográfica e a 
densidade populacional influenciam na concentração da poluição. E, finalmente, 
verificar se os níveis de poluição do ar estão atendendo os padrões estipulados 
por suas respectivas legislações de qualidade do ar e as recomendações da OMS 
sobre o tema. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O desenvolvimento de cada uma das etapas previstas nesta pesquisa foi 
importante para que os objetivos propostos fossem alcançados. Neste sentido, a 
investigação da concentração de material particulado se estruturou em dois 
vieses: a análise dos fatores geográficos (clima e relevo e suas repercussões na 
área urbana) e a verificação do cumprimento da legislação em relação aos 
parâmetros exigidos. O fluxograma abaixo esquematiza as principais etapas 
realizadas (FIGURA 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ano 17 – Vol. 28 – JAN/JUN 2021 522 



 
 
 

 

_________________Revista Brasileira de Climatologia_________________ 

ISSN: 2237-8642 (Eletrônica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma das etapas da pesquisa 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A escolha das cidades como área de estudo seguiu algumas condições: os 
Estados estarem comprometidos com o meio ambiente, em específico na 
regulação dos níveis de material particulado; ter uma área urbana significativa; 
disponibilidade de relatórios com informações sobre a qualidade do ar, dos 
aspectos geográficos da cidade e da rede de aferição dos poluentes. 

Quanto aos dados político-administrativo de cada cidade, com o intuito de 
compreender os territórios em estudo, consultou-se o geoportal da cidade de São 
Paulo (GeoSampa) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2013) e o portal de Datos 
Abierto del Ayuntamiento de Madrid (AYUNTAMIENTO DE MADRID, 2010). 

2.2 FATORES GEOGRÁFICOS: CLIMA E RELEVO 

Os fatores geográficos analisados tanto na sua espacialidade quanto na 
temporalidade do evento, foram: o clima e o relevo. Desta forma, analisaram-se 
os aspectos geomorfológicos de cada cidade por meio de revisão bibliográfica, 
verificando os patamares topográficos e a disposição das principais vias, 
associando-as a morfologia urbana e aos fatores de concentração urbana. 

O sítio da NASA foi utilizado para adquirir as imagens de SRTM – Shuttle 
Radar Topography Mission, com resolução espacial de 30 metros para saber 
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como é o relevo das duas cidades (EMBRAPA, 2005) (NATIONAL AERONAUTICS 
AND SPACE ADMINISTRATION, 2009). 

 
Esta análise do relevo permitiu a interpretação da influência topográfica, 

considerando o adensamento urbano, as formas de ocupação ao longo do tempo 
e a morfologia do terreno onde as referidas cidades estão assentadas. Uma breve 
contextualização geológica também foi necessária para o entendimento da 
disposição topográfica. 

 
Os dados climatológicos foram obtidos nos sítios do Climate Data (CLIMATE 

DATA, 2006) e do NOAA, NCEP/NCAR (NOAA, 2013). Dentro do contexto 
climatológico de cada cidade, alguns elementos se destacam por conta de seu 
potencial para levar ao acúmulo de poluentes, por exemplo: pluviosidade, 
temperatura e ventos, analisados sob a ótica do ritmo climático local e a dinâmica 
atmosférica. 

 
Com a reunião de todos estes dados e informações foi possível identificar 

as relações dos fatores geográficos com a disposição do material particulado nas 
áreas de estudo. A caracterização geológica/geomorfológica foi fundamental para 
entender a disposição das vias de circulação e da ocupação urbana relacionando-
as à concentração e a dispersão do material particulado. 

 

 

2.3 OS REGISTROS DE MATERIAL PARTICULADO 
 

Os relatórios e a legislação de qualidade do ar, assim como os dados 
climatológicos estão disponibilizados nos sítios da CETESB (Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo) para a cidade de São Paulo e no Portal Web de Calidad 
del Aire del Ayuntamiento de Madrid (CETESB, 2009) (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, 2010). Nesses documentos estão registradas as médias anuais, as 
máximas em 24 horas de material particulado de cada estação, além da sua 
localização com coordenadas e a representatividade dos dados coletados. 
Totalizando entre 8 a 12 estações para São Paulo e cerca de 19 para Madrid para 
os anos estudados. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os dados, informações e as análises obtidas na pesquisa estão 

estruturados em três partes: a primeira compreende o estudo da influência do 
relevo nas cidades, a segunda parte refere-se ao comportamento climático 
atuante para a concentração de material particulado. A terceira parte relaciona-
se a verificação do cumprimento dos níveis de emissão e concentração dos 
poluentes do ar nas duas cidades, a partir da análise das leituras dos relatórios 
de qualidade do ar e das legislações. 

 

 

3.1 A INFLUÊNCIA DO RELEVO DE MADRID E SÃO PAULO: 
 

Esta análise subdivide-se na verificação da influência da ocupação urbana 
e nos processos de formação do relevo e a concentração de poluentes em São 
Paulo e Madrid.  
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3.1.1 CONCENTRAÇÃO URBANA 
 

As condições fundamentais para seleção e análise das cidades foram 
satisfatórias. Ambas as cidades são regiões metropolitanas de grande importância 
nos seus respectivos países, com elevada concentração populacional de São Paulo 
e Madrid, o que reflete nos altos índices de urbanização, corroboradas pela alta 
densidade populacional de 5418 hab./Km² para Madrid e 7387 Hab./Km² em São 
Paulo, com uma área de 604,3Km² e 1521Km² respectivamente (IBGE, 2011) 
(INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE ESPAÑA, 2018). 

 
Político-Administrativamente os territórios são divididos de forma 

diferente, enquanto no Brasil funciona na ordem crescente município, estado, 
país; na Espanha é município, província, país. A partir do levantamento desses 
dados, foi possível identificar a localização das áreas de estudo e ao mesmo 
tempo, foi a base para confecção de novos mapas como o de relevo, localização 
das estações de qualidade do ar e principais vias das cidades. 

 
Os problemas de qualidade do ar são uma das características negativas 

que estes grandes centros urbanos apresentam, relacionados à grande densidade 
populacional, industrialização acentuada, e com grande frota veicular (SILVA 

JUNIOR, MARTILLI e SILVA, 2020). Inseridas neste contexto, São Paulo e Madrid 
possuem áreas extensas com população conurbada. São Paulo possui um parque 
industrial amplamente desenvolvido, refletindo na emissão e concentração de 
poluentes. Já Madrid não possui atividade industrial relevante nas proximidades 
e a poluição pode ser considerada tipicamente urbana (GÓMEZ-MORENO, NÚÑEZ, 
et al., 2007). 

 
Em ambas as cidades a densidade da área urbana contribui para a 

concentração de poluentes o que pode ser evidenciado em estudos realizados 
sobre o tema nas duas cidades. Silva Júnior (2009, p. 154), identificou através de 
modelagens atmosféricas que há uma diminuição na intensidade do vento em 1,5 
m/s sobre a zona urbana, caracterizando uma desaceleração da velocidade do 
vento devido à presença das construções. Esta desaceleração contribui para a 
concentração dos poluentes com as edificações servindo de barreira física para a 
dispersão do material particulado. 

 
García et al. (1996, p. 478) destaca um perfil térmico longitudinal em 

Madrid que identificou as influências topográficas e urbanas nas temperaturas. 
Descrevem que “o ar frio é canalizado pela rua e aquece à medida que entra na 
zona urbana, o que determina a formação de uma ilha de calor claramente 
diferenciada neste setor”, o que contribui para a elevação dos índices de 
concentração de poluentes na área central da cidade de Madrid na ressuspensão 
dos materiais particulados. 

 

 

3.1.2 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO RELEVO E A CONCENTRAÇÃO DE 
POLUENTES 

 
As características do relevo das cidades de São Paulo e Madrid são distintas, 

com processos de formação diferenciados, devido sobretudo às relações 

endogenéticas e a ação dos agentes intempéricos responsáveis pela modulação das 

formas de relevo. Justamente a análise da geologia fará com que 
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as formas assumidas pelo relevo em cada local tenham sentido, pois a 
conformação dele dependerá bastante do seu material de formação. 

 
A capital paulista está inserida praticamente dentro da Bacia Sedimentar 

de São Paulo, distinguindo-se três compartimentos diferenciados quando se 
analisa a estrutura geológica da cidade, que inclui a própria bacia sedimentar, o 
seu rebordo e os depósitos aluviais dessa bacia. 

 
Esta bacia, com idade do terciário tem seu rebordo constituído 

basicamente por formação graníto-xisto-gnaíssico, cortado por um sistema pré-
cambriano de falhamentos reativado em um sistema de blocos e cunhas em 
degraus, situado no limite norte, na região do Pico do Jaraguá, representado pela 
maior elevação da cidade. Na parte interna da bacia, identificam-se as coberturas 
aluviais e colúvios quaternários, que compreende toda a região do centro 
expandido, visto nas áreas centrais até as marginais dos rios Tietê e Pinheiros, e 
os extremos oeste e leste, do bairro do Jaguaré ao Itaim Paulista, já do outro lado 
das margens desses rios (PELOGGIA, 1998). 

 
Os sedimentos terciários da Bacia Sedimentar de São Paulo são 

identificados em toda a área central da cidade, bem como ao longo da margem 
esquerda do rio Tietê e em manchas isoladas ao sul, ao norte (região de Santana) 
e no Sudoeste (PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2004). Assentado nesta 

estrutura geológica, tem-se a atuação dos processos intempéricos que 
modelaram o relevo de São Paulo, com poucas áreas de elevadas altitudes, como 
o Pico do Jaraguá (1221 metros), e a Serra da Cantareira ao Norte, além das 
elevações que limitam a região metropolitana: a Serra do Mar à leste, a Serra de 
Paranapiacaba ao sul. 

 
Geomorfologicamente a área do município de São Paulo compreende um 

sistema de colinas, terraços e planícies na confluência dos rios Tietê e Pinheiros, 
que são os principais cursos d’água da cidade (AB'SABER, 2007). É a partir das 
colinas que grande parte da cidade se desenvolveu, sendo que a infraestrutura 
urbana foi se intensificando, abrindo caminho nestas formas de relevo, com a 
inserção de túneis, viadutos, avenidas radiais, que se dispõem justapostas a estas 
áreas. 

 
Contando que a cidade se desenvolveu em direção às margens dos rios, 

ou seja, “descendo” as encostas, os aparatos urbanos também se espalharam 
para as partes mais baixas, dificultando a circulação do ar que além do pico do 
Jaraguá que é mais alto, porém desocupado, passou a ter também os espigões 
como barreira para escoamentos, mais baixos, mas densamente ocupados. 
Justamente esta configuração de relevo de São Paulo, um planalto de cerca de 
750 m rodeado por terras mais altas, de até 1200 m (FIGURA 2), que contribui 
para a concentração local de poluentes, uma vez que as serras no entorno 
potencialmente podem agir como barreiras físicas que dificultam a sua dispersão 
(FRUEHAUF, 1998). 

 
Esta topografia impõe resistência ao escoamento atmosférico, reduz a 

velocidade do vento e impede que a brisa marítima avance (FARIAS, 2013). Neste 
contexto, em estudo sobre análise espacial sobre a qualidade do ar da bacia aérea 
da região metropolitana do Rio de Janeiro, Oliveira (2004) verificou que a 
orientação e a altitude da topografia na área de estudo influenciam a direção e a 
velocidade dos ventos de superfície, facilitando ou dificultando a diluição e 
dispersão de gases e partículas em alguns pontos da bacia aérea. 
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Sobre esta questão Farias (2013, p. 48) observou que em todas as 
simulações realizadas em seu estudo os poluentes deslocaram-se em baixa 
altitude no início do percurso, sem conseguir ultrapassar os 100 metros de 
altitude, fato que foi utilizado como comprovação do efeito do relevo enquanto 
barreira física, impedindo a ação dos ventos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 – Relevo, estações de qualidade do ar de São Paulo 
 

Justamente sobre a velocidade do vento, Torres e Martins (2005) 
identificaram uma rigorosa ligação entre a concentração de material particulado 

inalável (MP10) com a velocidade do vento em Juiz de Fora (MG), e concluíram 

que quanto menor for a mesma, maior é a concentração, mantidas as condições 
de direção do vento idênticas. Os autores (p. 32) identificaram que “o período de 
menor concentração de partículas se deu no momento em que a velocidade do 
vento era maior e à noite, quando a velocidade do vento cai, observaram um 
aumento considerável da concentração de poluentes”. 

 
A direção do vento também é influenciada pela topografia do terreno e a 

orientação do relevo. Observa-se que enquanto as avenidas de Madrid passam 
predominantemente pelo planalto, depois da várzea do rio Manzanares; em São 
Paulo as principais avenidas passam pelas margens dos rios, ocupando os vales. 
Esses locais mais baixos e com vias de circulação de automóveis são 
predominantemente áreas concentradoras de poluição, pois a circulação de ar fica 
restrita a apenas uma direção, definida pelo relevo. 

 
Esta influência dos compartimentos topográficos na concentração de 

poluentes também se relaciona às características geológico-geomorfológicas da 
Comunidade de Madrid (que equivale a um estado no Brasil), do qual a Ciudad 
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de Madrid faz parte, destacando-se duas regiões fisiográficas, a Serra e a 
Depressão. 

 
La Sierra, como é denominada, constitui a frente montanhosa da parte 

noroeste da Comunidade de Madrid, como resultado do renascimento tectônico 
de uma antiga penillanura (peneplanície), produzida essencialmente durante o 
terciário, que se subdivide em Cumbres (cimeiras), que possuem as Cuerdas e as 
Parameras Serranas, com altitudes entre 1.200 e 1.700 metros e as Vertientes, 
se subdividem em Laderas, que são as escarpas e os Piedemontes o Rampas 
(GARCÍA ALVARADO e SOTELO NAVALPOTRO, 1999). 

 
Dentro desta caracterização, a Ciudad de Madrid, que se situa na parte 

central da Comunidade, compreende principalmente as vertentes e os fundos de 
vale e nos seus extremos (Leste e Oeste) assenta-se sobre as divisórias. Em 
menor abrangência, mas com ocorrência no município estão os Paramos e 
Plataformas, na parte sul da cidade (PEDRAZA, CARRASCO, et al., 2002). 

 
A área metropolitana de Madri faz fronteira com Serra de Guadarrama, 

uma cordilheira alta, a 40 km de cidade ao norte-noroeste e pelas montanhas 
mais baixas o terreno para nordeste e leste (GÓMEZ-MORENO, NÚÑEZ, et al., 
2007). Desta forma, assim como São Paulo esta barreira física contribui para a 
concentração de poluentes, pois a atuação deste relevo influencia a orientação e 

a velocidade do vento. Especificamente em relação ao relevo da cidade destaca-
se uma faixa central na cidade, de Norte a Sul, que acompanha o entorno da 
Autopista M-30, cujas altitudes estão entre 550 e 650 metros. A partir desta área, 
as altitudes crescem em direção às bordas, principalmente na parte norte da 
cidade, onde situam-se algumas áreas isoladas que chegam a 850 metros 
(FIGURA 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Relevo, estações de qualidade do ar de Madrid 
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No sul de Madrid as elevações são menores do centro em direção ao Sul 
(até Villa de Vallecas) (GARCÍA ALVARADO e SOTELO NAVALPOTRO, 1999). Neste 
contexto pode-se associar a característica da ocupação urbana, cuja concentração 
está em grande parte localizada nestas áreas que possuem menores altitudes e 
declividades relativamente baixas. Destacam-se também as áreas localizadas na 
porção leste, depois da Autopista M-30, se caracteriza pela presença de colinas e 
pequenos morros com altitudes médias entre 700 e 750 metros. 

 
Com esta característica dos relevos da cidade, pode-se associar à 

deposição, concentração e a distribuição do material particulado. Portanto, tendo 
conhecimento do relevo, da localização e da densa área urbana, o clima é o último 
fator a ser analisado. A morfologia urbana é em grande parte responsável pela 
concentração de poluentes, devido a formação das chamadas bacias aéreas em 
encostas de até 100 metros, pois acima desta altitude os poluentes iniciam o 
processo de dispersão (FARIAS, 2013). 

 
Neste sentido, a partir da caracterização topográfica verificou-se a 

presença de baixas altitudes na parte central das cidades e patamares mais 
elevados em suas áreas limítrofes. Este fato, remete à localização das vias de 
circulação justapostas aos vales em ambas as cidades, que são por excelência, 
áreas de forte incidência de inversões térmicas e por isso de condições 
privilegiadas de acumulação de poluentes (YOSHINO, 1984). 

 
Nota-se ainda no mapa que o desenvolvimento da cidade de Madrid, 

apesar de ocupar o vale do rio Manzanares, a área de menor altitude, não onde 
está o core da cidade, sendo preferencialmente ocupada no seu planalto, entre 
as cotas de 600 e 700 metros, verificada pela concentração das avenidas 
principais. Isso auxilia a circulação do ar ainda mais porque a leste, perto da área 
de Barradas, também há um declínio de altitude. Logo, apesar das regiões de 
elevadas altitudes ao norte, a calha do Rio Manzanares onde há a autopista (via 
de trânsito rápido) e a área depressiva a leste, o core da cidade está num planalto 
à meia altura com depressões à volta. 

 
Por esta característica pode-se considerar que em parte a cidade está 

submetida a condições de concentrações de material particulado significativo nas 
áreas com elevações topográficas médias, representadas pelas colinas e formas 
de relevo mais baixos e outras cuja elevações são maiores, indicando que, devido 
a uma maior circulação dos ventos, uma maior dispersão dos poluentes. Contudo, 
a barreira física da Serra de Guadarrama, a circulação de veículos e a densidade 
urbana contribuem para que o material particulado se concentre neste local. 

 

 

3.2 O CLIMA NAS CIDADES DE MADRID E SÃO PAULO 
 

Na parte climática, em ambas as cidades foram elaborados climogramas 
com os dados do sítio Climate Data, onde as linhas mostram as médias das 
temperaturas e as colunas as médias das precipitações na cidade em 30 anos, 
mês a mês (FIGURA 4) (FIGURA 5). 
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Figura  4  – Climograma  de  Madrid  1982-2012  Fonte:  Climate-Data.org.  Adaptação: 
Autor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 – Climograma de São Paulo 1982-2012. Fonte: Climate-Data.org. Adaptação: 
Autor 

 
As cidades apresentam diferenças climáticas de médias de temperatura e 

pluviosidade, assim como apresentam uma estação seca no verão, no caso 
europeu e sem estação seca em São Paulo, mas com redução significativa do 
volume de chuva no inverno. Apesar de chover menos em Madrid, 
comparativamente, há melhor distribuição ao longo do ano. Quanto às 
temperaturas, há uma variação bem marcante entre as estações quente e fria 
para Madrid e menos para São Paulo, variando entre 16 e 22°C. 
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Em outra análise, pela classificação Köppen – o clima em Madrid é 
temperado úmido com verão quente (Csa) e seco e São Paulo clima oceânico 
temperado sem estação seca (Cfb). A altitude da cidade latina é maior, 
proporcionando verões frescos, corroborando a análise inicial. 

 
A frequência da pluviosidade indica o poder de lavagem da atmosfera 

(washout) que cada sítio possui através da distribuição de chuva e neve, uma vez 
que a água pode ser um núcleo de condensação e atrair e precipitar o material 
particulado da atmosfera (MENDONÇA e DANNI-OLIVEIRA, 2009) (LANDSBERG, 
1983). Na comparação, Madrid apresenta uma distribuição melhor de chuvas ao 
longo do ano, sendo assim, melhor frequência de limpeza da atmosfera por 
ocorrer de forma uniforme. Em São Paulo elas se concentram predominantemente 
na primavera e verão (outubro a março), deixando muitas partículas suspensas 
nos outros meses. 

 
A cidade espanhola apresenta também temperaturas variadas ao longo do 

ano, no verão (julho a setembro) há ventos fracos de sul e a pressão atmosférica 
tende a se estabilizar nessa época do ano, podendo acumular mais material 
particulado, deixando a atmosfera mais poluída, e como há menos chuvas nesses 
meses, logo, há menos limpeza também, sendo esses os meses mais críticos para 
os níveis de material particulado. Por outro lado, o inverno frio e com muitos dias 
de neblina (GIL OLCINA e OLCINA CANTOS, 2017, p. 642) estimulam as pessoas 
ficarem em locais fechados e propensas às doenças respiratórias (SALDIVA, 2018) 
e a poluição atmosférica indoor (SALTHAMMER, SCHRIPP, et al., 2014) 
principalmente pelo sistema de aquecimento doméstico. 

 
No entanto, o que se deve ressaltar nas condições invernais para Madrid a 

atuação sinótica de anticiclones de origem polar por vários dias, causando 
estabilidade atmosférica e, algumas vezes, o próprio bloqueio atmosférico, onde 
a parcela de ar não se renova e acumula material particulado e outros poluentes 
ao longo dos dias (FIGURA 6). Essa situação só cessa quando os ventos atlânticos, 
de oeste e noroeste, conseguem transpor o anticiclone limpando o ar da cidade 
dispersando os contaminantes (FIGURA 7). 
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Figura 6 – Situação Anticiclônica invernal causadora de altos níveis de poluição em Madrid 
(30/Dez/2016). Fonte: Wetterzentrale.de 

 
O vento ainda pode alterar as condições de qualidade do ar quando está 

sob influência do oceano Atlântico ou do ar tropical continental Sahariano, que 
fica no norte da África durante o verão, soprando de sentido sul e sudoeste 
através da região da Andaluzia (GIL OLCINA e OLCINA CANTOS, 2017). Em 
algumas condições atmosféricas esses ventos podem carregar os sedimentos do 
deserto e contaminar a atmosfera de Madrid (DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENTABILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL, 2018). Porém no inverno há maior 
influência do oceano ártico, com ventos mais frequentes e mais frios, como 
mostrado pelos dados de reanálise atmosférica do NOAA – NCEP/NCAR (FIGURA  
6) (NOAA, 2013) no efeito de varrição das partículas. Por vezes, os ventos vêm 
do continente e atingem a cidade, causando ondas de frio rigorosas (GIL OLCINA 
e OLCINA CANTOS, 2017). 
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Figura 7 – Mapa de média de direção e intensidade ventos para Espanha Verão (direita) 
e inverno (esquerda). Fonte: NCEP/NCAR 

 
Em São Paulo, durante o verão, a cidade sofre influência da massa 

equatorial tropical, que fica na Amazônia e carrega muita umidade e ventos 
quentes para o município, onde por sua vez encontra condições de chuvas 
torrenciais na cidade. No inverno, a massa polar atlântica sul vinda do sul do país 
diminui as temperaturas e chuvas de frentes frias são ocasionais na cidade. Por 
causar tempo estável de temperaturas baixas, a camada limite fica mais perto da 
superfície, o ar mais denso e eventos de inversão térmica propícios a ocorrer, 
piorando a qualidade atmosférica (CAVALCANTI, FERREIRA, et al., 2009) (TARIFA 
e AZEVEDO, 2001) (FIGURA 8).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 - Média dos ventos de superfície (m/s) e direção para a América do Sul entre 
1986 e 2016 no verão (direita) e inverno (esquerda). Fonte: NCEP/NCAR 
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Dessa forma, com o intuito de sintetizar as características geográficas de 
cada sítio sobre o potencial para acúmulo de material particulado em sua 
atmosfera, foi elaborado um quadro-demonstrativo das duas cidades (FIGURA 9). 
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Figura 9 – Quadro-demonstrativo dos fatores geográficos 

 

3.2.1 ANÁLISE DAS LEITURAS DOS RELATÓRIOS DE QUALIDADE DO AR E 
DAS LEGISLAÇÕES 

 
Durante as leituras dos relatórios de qualidade do ar de São Paulo e Madrid 

de 2007 a 2018, revelou-se que ao longo dos anos nas metodologias de 
diagnóstico a cidade espanhola criou uma forma para descartar as “intrusões do 
Saara”, assim o material particulado que advém do deserto pôde ser descontado 
do diagnóstico da média anual a partir de 2012 (SERVICIO DE PROTECCIÓN DE 
LA ATMÓSFERA, 2013). O método leva em consideração imagens de satélite que 
detectam as partículas vindas do deserto e seu potencial incremento à piora da 
qualidade do ar, de acordo com a cidade estudada (DÍAZ, TOBÍAS e LINARES, 
2012) (ÁLVAREZ-URÍA, AYUSO, et al., 2013). 

 
São Paulo também modificou sua metodologia em 2015 passando a 

aplicar um fator de correção na média móvel dos últimos três anos (CETESB, 
2016). Desde então as médias de ambas as cidades passaram a adotar uma 
tendência de queda, estabilizando-se nos últimos anos (FIGURA 10) (FIGURA 11). 
Ambos os relatórios apontam como causas principais as fontes móveis, 
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como os automóveis, com eventuais ultrapassagens nos registros diários, 
predominando as épocas de verão em Madrid e inverno em São Paulo. 

 
A quantidade de estações que formam a rede de monitoramento da 

qualidade do ar também sofreu alterações ao longo do período de estudo. Para 

Madrid houve uma queda significativa entre 2016 e 2017 para MP10 e o aumento 

de uma estação em 2010 e outro aumento igual para 2018 na aferição de MP2,5. 

São Paulo tem variado entre 12 e 11 estações desde 2015 para MP10 e entre 5 e 

6 estações desde 2015 para MP2,5 (FIGURA 12).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 10 – Média anual de MP10 para São Paulo e Madrid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 11 – Média anual de MP2,5 para São Paulo e Madrid 
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Figura 12 – Quantidade de estações de qualidade do ar 
 

A partir de 2010, a estação Plaza Luca de Tena, localizada no distrito de 
Arganzuela, ponto mais poluído de Madrid nos anos de 2007 a 2009, foi fechada 
(SERVICIO DE CALIDAD DEL AIRE, 2011). A estação se localizava numa parte 
baixa em um vale em uma das curvas do Rio Manzanares, próximo ao centro da 
cidade. A partir de 2012 toda a rede de estações de qualidade do ar de Madrid 
recebe o certificado ISO 9001 e o 14001 (SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA 
ATMÓSFERA, 2013). 

 
Consultando os sítios e os relatórios de qualidade do ar e posteriormente 

os limites de tolerância do material particulado disponibilizado nos relatórios entre 
2007 e 2018, verificou-se que as cidades estavam obedecendo os níveis de 
concentração de poluentes do ar, ainda que pontualmente pudesse haver alguma 
ultrapassagem, e ainda que dentro dos limites de tolerância, que era de uma vez 
ao ano para São Paulo e até 35 vezes ao ano em Madrid (AYUNTAMIENTO DE 
MADRID, 2010) (CETESB, 2011). 

 
Sobre os limites de material particulado tolerado, São Paulo também 

mudou a partir de 2013, tornando-se mais rígida que a regra nacional: dos 150 
µg/m³ de limite diário, passa para 120, e a média anual de 50 para 40 µg/m³. Os 

novos limites para MP2,5 passam a ser de 60 µg/m³ a média diária e 20 µg/m³ a 

anual – Decreto Estadual 59.113/2013 (SÃO PAULO, 2013).  

Ressalta-se que os limites recomendados pela OMS para MP2,5 é de 10 

µg/m³ (anual) e Madrid limita em 25 µg/m³ de média anual. Para MP10, a OMS 

recomenda 20 µg/m³ e as leis espanholas permitem 40 µg/m³ de média anual  
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE / ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA 
SAÚDE, 2018) (CETESB, 2019) (DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENTABILIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL, 2018). 

 
Com essa situação, os limites de poluição atmosférica estão todos de 

acordo com os impostos pelos respectivos governos. No entanto, como verificou-
se, estão longe do recomendado pela OMS e ainda, o aumento da 
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poluição atmosférica nessas cidades ocorre de forma significativa em situações 
pontuais e em épocas preferenciais do ano. 

 
Esses episódios agudos geralmente registram valores mais altos (acima do 

limite diário de 50µg/m³) em situações de menos pluviosidade ou extremos - 
acima de 400µg/m³, quando há eventos externos (como as intrusões do Saara 
ou estabilidade atmosférica prolongada), verificado nos dois tipos de material 

particulado (MP10 e MP2,5) (DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENTABILIDAD Y 
CONTROL AMBIENTAL, 2018). 

 

 

4. CONCLUSÃO 
 

Nesse estudo pode-se observar que as áreas escolhidas são significativas 
regionalmente e com grande potencial de emissão de poluição, apesar da 
sazonalidade das emissões ao longo do ano. 

 
Madrid, por sua vez, tende a concentrar particulados nas estações de 

inverno e verão, a primeira pelo estacionamento dos anticiclones que deixam o 
ar estável, que quando associados com o maior número de aquecedores em 
funcionamento e os deslocamentos diários na cidade, pioram a qualidade do ar 
na cidade. No verão, a piora se dá com a chegada do ar Saariano carregado de 
particulados do deserto além de estabilidade atmosférica. No entanto, as 
intrusões Saarianas são descontadas para a média de qualidade do ar da cidade 
espanhola nos relatórios anuais. 

 
Em São Paulo a situação mais crítica é no outono e inverno pelas mesmas 

razões: maior estabilidade do ar causada por anticiclone, apesar de não haver 
tantas caldeiras e aquecedores para o ambiente indoor como na Europa. Por outro 
lado, a cidade é maior, os deslocamentos são mais longos e, principalmente, 
apresenta diminuição de precipitação. Com a adoção das médias móveis dos 
fatores meteorológicos, apesar do crescimento urbano, a qualidade do ar está 
estável, segundo os relatórios. 

 
Ambas as cidades apresentam um arranjo clássico de formação centro-

periferia, desde a segunda metade do século XX, onde o centro é dominado pelo 
setor produtivo e a periferia residencial. Essa formação estimula o deslocamento 
diário pendular utilizando veículos automotores e esses, por serem fontes móveis 
de emissões de poluentes, são também os principais contribuintes antropogênicos 
para a queda da qualidade do ar. 

 
A localização de Madrid em cotas medianas de La Sierra, com seus pontos 

mais altos a norte e noroeste favorece a circulação normal dos ventos (de oeste). 
Porém quando chegam os anticiclones de inverno (de norte) ou os ventos 
Saarianos (de sul), os índices de poluição aumentam no centro do país. 

 
Quanto ao relevo paulistano destaca-se a configuração geomorfológica do 

estado de São Paulo que é composta por um conjunto de colinas que possuem 
grande influência na ocupação urbana, definindo o traçado da malha viária e a 
disposição das áreas habitacionais, preferencialmente nas periferias. 

 
Estas características apresentadas pelas duas cidades contribuem para a 

acumulação e retenção de material particulado a partir das chamadas bacias 
aéreas, além disso, o uso do solo e as rodovias contribuem para a liberação e 
concentração de poluentes atmosféricos. 
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Apesar de segundo a legislação e os acordos que cada Estado é signatário, 
ocorre que principalmente após as mudanças que elas fizeram nas suas 
metodologias, estão todas dentro dos limites com relação a concentração de 
poluentes. Mas destaca-se que a situação é diferente se considerarmos o que a 
Organização Mundial de Saúde recomenda, estando tanto São Paulo quanto 
Madrid fora das especificações. 

 
O presente estudo tem como ponto forte a utilização de diferentes 

abordagens e fontes de dados para examinar fatores que influenciam a poluição 
do ar em duas importantes metrópoles. No entanto, a tendência notada de 
estabilidade dos níveis de poluição será mais bem apurada com a continuidade 
do monitoramento, ampliando a base temporal de dados. 

 
Para estudos futuros, sugere-se aumentar a escala temporal, a 

comparação das condições atmosféricas em que ocorrem os picos de poluição nas 
diferentes cidades e manter a abordagem holística e multidisciplinar para 
compreender as ações mitigadoras dos órgãos competentes. 
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