
Poluição do ar:  

aspectos históricos 

Adalgiza Fornaro 

adalgiza.fornaro@iag.usp.br 

LAPAt – Laboratório de Análises de Processos Atmosféricos  

www.lapat.iag.usp.br 



POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA –  

ASPECTOS HISTÓRICOS 



Historicamente 

 

A preocupação com o ar que respiramos é um 

fenômeno antigo: 

“Comparing the air of cities to the air of deserts and arid lands 

is like comparing waters that are befouled and turbid to waters 

that are fine and pure.... the  air becomes stagnant, turbid, 

thick, misty and foggy” 

 

Moses Maimonides (1135-1204) 

“Comparando-se o ar das cidades com o ar de desertos e 

terras áridas é como comparar águas contaminadas e 

turvas com águas que são finas e puras .... o ar torna-se 

estagnado, turvo, espesso, úmido e com nevoeiro.” 

Finlayson-Pitts e Pitts, 2000 



 A Rainha Eleanor (esposa de Eduardo I) registrou a primeira queixa 

contra o ar sujo na Inglaterra quando visitou Nottingham em 1257; 

 Os londrinos falavam da poluição do ar no século XIV;  

 as operações de mineração na Inglaterra medieval causaram tanta 

poluição que o rei Eduardo I, em 1307, emitiu uma proclamação real 

fazendo da queima de carvão uma ofensa capital durante sessão do 

Parlamento; 



Londres, século 12 – madeira se torna escassa e muito cara 

o início consumo em grande escala de carvão  

o queima pouco eficiente, produzindo pouco calor e muita fumaça 

aquecimento 

cozimento de alimentos 

industria 
energia 

Tentativas de controle de queima de carvão: 

1272, Edward I 

1377-1399, Richard III  

1413-1422, Henry V 

1661, John Evelyn (jornalista) escreveu o tratado anti-carvão: 

FUMIFUNGIUM: or the Inconvenience of the Aer and Smoake of London Dissipated 



1661, John Evelyn (jornalista)  

escreveu o tratado anti-carvão: 

FUMIFUNGIUM: or the Inconvenience of the 

 Aer and Smoake of London Dissipated 

Edição comemorativa de 250 anos: Environmental Protection UK 2011 



- Século 17 

“It is horrid smoke which obscures our Church and makes our palaces look old, 

which fouls our cloth and corrupts the waters, so as the very rain, and refreshing 

dews which fall in the several seasons, precipitate to impure vapour, which, with 

its black and tenacious quality, spots, contaminates whatever is exposed to it.” 

John Evelyn 

“A fumaça repugnante que obscurece nossa Igreja e 

faz nossos palácios parecerem velhos, que deteriora 

nossos tecidos e corrompe as águas, precipita como 

vapor impuro e preto em chuva e orvalhos 

refrescantes que caem nas várias estações e, assim 

contamina qualquer lugar que a isto é exposto.” 



Claude Monet: London Smog (anos 1890 e 1900) 



smog   =  smoke   +   fog 
Londres, 1905 
Harold Antoine des Voeux 

século 19: mais de 1 milhão de londrinos queimando carvão 

+ 

Condições meteorológicas desfavoráveis para dispersão 

-1873: estudos epidemiológicos indicaram 268 mortes por bronquite, 

- virada do século 19 para 20: pouca visibilidade a partir das catedrais    

 (pontos altos da cidade), 

- invernos cada vez mais escuros. 



Cidade esfumaçada: Pittsburgh 

 

A indústria siderúrgica começou no final dos anos 1700 e, na década de 1820, tornou-

se a principal indústria da cidade. Nos 150 anos seguintes foi o centro da indústria 

siderúrgica do país, fornecendo aço para pontes, ferrovias e arranha-céus. 

1906-1910 



Um evento de inversão térmica ao longo de um trecho de 25 km do vale Meuse que 

continha muitas fazendas, aldeias, siderúrgicas e fábricas de produtos químicos. No final 

do primeiro dia, muitos moradores se queixaram de náuseas, respiração curta, ardor nos 

olhos e ardor na garganta. Em três dias, 60 pessoas morreram e outras milhares ficaram 

doentes com uma "doença" desconhecida.  

Meuse Valley, Bélgica - 1930 

Firket, Fog along the Meuse Valley, Trans. Faraday Soc., 32, 1192-1196, 1936. 

Nemery, Hoet, Nemmar, The Meuse Valley fog of 1930: an air pollution disaster, The Lancet, 357, 704-708, 2001 

Map of the Meuse Valley between Liège 

and Huy, indicating the fog-covered area 

and location of fatalities and factories 



Donora, PA  1948 

Em outubro de 1948, uma nuvem espessa 

de poluição se formou sobre a cidade 

industrial (fundição de zinco – poeira e 

SO2) de Donora, na Pensilvânia. A nuvem 

que permaneceu por cinco dias matou 20 

pessoas e causou doenças em seis mil das 

14 mil pessoas da cidade. 



Donora, Pensilvânia –  

Outubro de 1948  

grande  

desastre de poluição de ar 



O episódio de poluição atmosférica em 

Londres, 1952: relação entre 

concentração de fumaça, SO2 e óbitos 

Smog sulfuroso 



MP10 

50 μg/m3  

OMS, 2005  – 

recomendação  

média 24-horas 

Dezembro, 1952 

SO2 

8 ppb  



12 mil mortes associadas ao 

evento de smog em Londres, 

30/11/1952 – 28/02/1953 



Episódio de poluição atmosférica em Londres, 

1962: confirmado a presença de aerossóis 

contendo sais de sulfato e ácido sulfúrico 



Eventos de excesso de óbitos associados ao “smog” 
Ano Lugar Número de óbitos em 

excesso 

1930 Vale do Meuse, Bélgica 63 
1948 Donora, Pensilvânia 20 

1952 Londres 4000 
1962 Londres 700 

 

smog = smoke + fog 

           (poeira + neblina) 

Queima de carvão (Revolução industrial) – 

smog sulfuroso ou londrino (London smog) 

1966      Nova York (24-30 novembro)                     168 

1984      Bhopal (India)                                            2000  (acidente químico) 

1986      Chernobyl (URSS)                                       ??    (acidente nuclear) 



New York City 

Foto da construção do 

prédio Empire State em 

evento de poluição de NY - 

1930 

1966: New York City enterrada sob um 

mar de poluição!! 



Los Angeles 1955 

Nevoeiro denso sobre Los Angeles em 

1955. Observe o topo dos prédios 

acima da base da camada de inversão, 

enquanto a fumaça continua abaixo. 



Segunda metade do século 20: 

Queima de combustíveis fosseis (veículos)  

smog fotoquímico ou de Los-Angeles 

L.A. luta para respirar 



Smog fotoquímico em São Paulo (~1990). 

O gás de cor castanha, NO2, é formado quando o NO, 

que é um gás incolor, reage com o oxigênio do ar. 

(P.W. Atkins, “Atoms, Electrons, and Change”, pg. 135, 1991) 

Smog fotoquímico 



smog = smoke + fog 

           (poeira + neblina) 

Queima de combustíveis fosseis (veículos) – 

smog fotoquímico ou  

Smog de Los-Angeles 

Poluição urbana 



Comparação entre as características gerais da      POLUIÇÃO DO AR (SMOG) 

Sulfurosa (Londres) e   Fotoquímica (Los Angeles, São Paulo) 

( Finlayson-Pitts &   Pitts, 1986). 

Características Sulfurosa 

(Londres) 

Fotoquímica 

(Los Angeles, São Paulo) 

reconhecimento século 19 século 20 (década de 40) 

Poluentes primários SO2, partículas 

de fuligem 
NOx (NO+NO2),  

Compostos orgânicos 

Poluentes 

secundários 

H2SO4 , aerossóis, 
sulfatos, ácidos 

sulfônicos, etc. 

O3, HNO3, aldeídos, PAN 

( peroxiacetil nitrato), 

nitratos,     sulfatos, etc. 

Temperatura Frio (~2o C) Quente (> 23o C) 

Umidade relativa alta, com neblina baixa, quente e seco 

Tipo de inversão radiação (terra) subsidência 

Picos de poluição início da manhã início da tarde 



Poluentes atmosféricos: 

O3 (ozônio)     SO2 (dióxido de enxofre) 

CO (monóxido de carbono)   MP (material particulado) 

NOx (NO + NO2, óxidos de nitrogênio) 

URBANIZAÇÃO e INDUSTRIALIZAÇÃO 



Brasil 



Folha da Tarde, 1976 



Diário de São Paulo, 1976 



Camada de 

inversão 

Mistura de 

poluentes: 

material particulado 

(MP) e smog 

fotoquímico (NOx, 

O3, etc) 

Imagens mostrando um dia muito poluído (28/04/2003) na RMSP e vias congestionadas com 

carros leves, motocicletas, ônibus e caminhões. 

Região metropolitana de São Paulo 



Emissão veicular responsável por: 

97%   CO 

97%   Hidrocarbonetos 

96%   NOx (NO + NO2)  

40%   Material Particulado 

42%  SOx 

Região Metropolitana de São Paulo 



Emissões relativas por fontes na RMSP (CETESB, 2015) 



Cubatão 
• De 1970 a 1980, Cubatão cresceu a um índice de 4,43% ao ano e chegou a 

1985 com suas indústrias produzindo algo ao redor de 3% do PIB brasileiro.  

 

• Em contrapartida, em 1984, as mesmas indústrias lançavam diariamente no 

ar quase 1000 toneladas de poluentes, produzindo níveis de poluição 

absolutamente críticos.  

 

 

• Implementação de programa para controle da poluição industrial, com o 

objetivo de reduzir a poluição aos níveis aceitáveis, no prazo de 5 anos.  

 

 

• Conseqüência: em 1984, 62 cronogramas de atividades de controle foram 

estabelecidos entre indústrias e CETESB, com vistas à redução da poluição 

atmosférica.  

 

• Em cada um deles, especificavam-se equipamentos, instalações e 

procedimentos de produção para que cada fonte atendesse aos padrões 

estabelecidos.  

CETESB, 2006 

http://ar.cetesb.sp.gov.br/publicacoes-relatorios/ 



Conjunto de imagens sobre a poluição do ar em Cubatão. Destaques para revista Ciência 

Hoje, que em seu primeiro número apresentou uma série de artigos sobre os problemas 

de Cubatão e, para a reportagem da New York Times (15/06/1991) onde o mundo fica 

conhecendo Cubatão como o "Vale da Morte”. 



http://www.novomilenio.inf.br/cubatao/ch014.htm 

Cubatão – passado (décadas de 70 e 80) 

Cubatão: dezenas de indústrias modernas, 

bilhões de cruzeiros arrecadados e a maior 

poluição do mundo. 

Vila Socó, uma favela construída sobre os dutos de 

combustível da Petrobrás, parcialmente destruída por um 

imenso incêndio em junho de 1984, quando morreram 

centenas de pessoas. 

Bairro de Vila Parisi, conhecida como o Vale da Morte. Nos bairros em torno das indústrias de Cubatão 

(SP) a população convive com 75 tipos diferentes de poluentes, responsáveis pela alta incidência de 

doenças respiratórias.   



Destruição da Mata Atlântica – Serra do Mar, devido poluentes da cidade de Cubatão 



Ciência Hoje, ano 1, no. 1, 1982 

Rev. Saúde Pública, 38(6), 751-757, 2004 

Paulo H.N. Saldiva 

Nelson Gouveia, Tony Fletcher 

Time series analysis of air pollution and mortality: 

effects by cause, age and socioeconomic status, 

J Epidemiol Community Health 2000;54:750–755 

M C H Martins, F L Fatigati, T C Véspoli, L C Martins, L A A 

Pereira, M A Martins, P H N Saldiva, A L F Braga 

Influence of socioeconomic conditions on air pollution   

adverse health effects in elderly people: an analysis of six 

regions in São Paulo, Brazil, J. Epidemiol. Community 

Health 2004;58;41-46 



Ciência Hoje, 1(1), 1982 



Mapa esquemático da região de Cubatão (143 km2) mostrando a localização das indústrias e 

das estações medidoras (Cetesb, 2001). 
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Material particulado inalável, MP10   

Evolução das concentrações médias anuais na RMSP e Cubatão 

Cetesb, Relatório de Qualidade do ar 2005 



http://ar.cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/sites/37/2013/12/RQAR-2015.pdf 

OMS 

20 g m-3 



Andrade et al., 2016: Fostering a collaborative atmospheric chemistry research community in the Latin America 

and Caribbean Region. Bull. Amer. Meteor. Soc. doi:10.1175/BAMS-D-14-00267.1, in press. 

Níveis médios anuais de MP10 e MP2,5 em algumas cidades das Américas, com base de 

dados 2010-2013, de acordo com a disponibilidade de cada cidade (WHO 2014). 



O ar limpo é considerado um requisito básico para o bem 

estar e saúde humana. Porém, a poluição atmosférica 

continua a ser uma ameaça significativa para a saúde 

mundial (WHO, 2005). 

Poluição do ar  “quando gases ou partículas emitidos pela 

ação humana, atingem concentrações suficientemente altas 

que causam danos diretos ou indiretos para plantas, animais, 

outras formas de vida, ecossistemas, estruturas ou obras de 

arte (Jacobson, 2002). 



Resolução CONAMA No. 3 de 28/06/1990 

 

poluente atmosférico é “qualquer forma de matéria 

ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em 

desacordo com os níveis estabelecidos, e que 

tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou 

ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 

público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da 

comunidade”. 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 



Poluente – qualquer substância presente no ar e que pela sua 

concentração possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à 

saúde, incoveniente ao bem estar público, danoso aos 

materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso 

e gozo da propriedade e as atividades normais da comunidade. 

DEFINIÇÃO 

Fatores que determinam o nível da poluição do ar: 

• quantidade de poluentes entrando na atmosfera, 

• tamanho do espaço em que os poluentes são dispersos e 

• mecanismos que removem os poluentes da atmosfera. 



Fatores que determinam o nível da poluição do ar: 

 

1.  quantidade de poluentes entrando na atmosfera  

(indústrias, trafego, erupções vulcânicas, grandes queimadas) 



Fatores que determinam o nível da poluição do ar: 

 

 2. tamanho do espaço em que os poluentes são dispersos 

(vale entre montanhas, planícies, etc) 

The Blacksmith Institute[5] included Norilsk in its 

2007 list of the ten most polluted places on Earth 

Galeria de Fotos de Satélite de Cubatão / SP / Brasil- Local: / a_cub_satelite_03  

Pesquisado por www.portaldecubatao.com.br - Fonte: site google - 01/09/2005  

http://en.wikipedia.org/wiki/Blacksmith_Institute
http://en.wikipedia.org/wiki/Norilsk#cite_note-black-4


Fatores que determinam o nível da poluição do ar: 

 

 3. mecanismos que removem os poluentes da atmosfera 

(ventos, altura da camada de mistura, chuvas). 



Fontes antropogênicas (antrópicas): 

- queima de combustíveis fósseis (NOx, SO2, CO, HC) 

- processos industriais em geral (SO2, NH3, NOx, Cl, MP) 

- agricultura (MP, NH3, etc). 

Fontes naturais de poluentes do ar: 

- erupções vulcânicas - poeira, vapor de mercúrio, ácido 

clorídrico (HCl) e ácido sulfídrico (H2S);  

- emissão biogênica de compostos orgânicos reativos por 

florestas, grandes plantações e matas em geral. 

- queimadas de florestas - dióxido de carbono (CO2) e 

compostos orgânicos;  

 

Poluentes atmosféricos - fontes 



Poluentes primários – são emitidos diretamente da fonte

para o ar. Exemplos: SO2, NO, NO2, COV, CO, material

particulado.

Poluentes secundários – formados a partir de reações

químicas.  Exemplos:H2SO4, NO2, PAN, H2O2, O3.

Poluentes atmosféricos - classificação: 



POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA –  

EFEITOS 



Escalas temporal e espacial da variabilidade dos 
constituintes atmosféricos (Seinfeld e Pandis, 1998) 
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Mudanças climáticas globais: 

Camada / buraco de ozônio 

Efeito estufa / aquecimento global 

Smog fotoquímico 

Oxidantes atmosféricos 

Poluição urbana 

Chuva acida 



Custos relativos aos prejuízos causados pela poluição do ar: 

países desenvolvidos 

http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/air_pollution.pdf 

Mais de 80% dos custos é devido mortalidade!!!!!!! 



Custos relativos aos prejuízos causados pela poluição do ar: 

países em desenvolvimento 

http://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/air_pollution.pdf 

Mais de 80% dos custos é devido mortalidade!!!!!!!!!!!! 



Efeitos da poluição do ar: saúde 

6 L de ar 

/minuto 



Efeitos da poluição do ar à vegetação 



Efeitos da poluição do ar: deposição ácida 

1908 1969 

Deterioração de mármore - Herten, Alemanha. 



São Paulo 
Cidade Universitária 

Perda de visibilidade 



AEROSSÓIS e VISIBILIDADE: 

MP10 em BEIJING 2008 

8 g/m3
 

12 July 
26 g/m3

 

15 July 
32 g/m3

 

20 July 

104 g/m3
 

5 August 
191 g/m3

 

7 August 
278 g/m3

 

10 August 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_pictures/7506925.stm 

WHO Guideline: 50 g/m3     
averaged over 24 hrs 

http://www.granitegrok.com/pix/BeijingOlympics.jpg


Livro CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 

www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf 

Poluição do ar no Brasil 





Padrões primários de qualidade do ar - as concentrações de 

poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 

população. Podem ser entendidos como níveis máximos 

toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, 

constituindo-se em metas de curto e médio prazo. 

 

Padrões secundários de qualidade do ar - as concentrações 

de poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o 

mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna e à flora, aos materiais 

e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como 

níveis desejados de concentração de poluentes, 

constituindo-se em meta de longo prazo. 



Padrões Nacionais de Qualidade do Ar 
(Resolução CONAMA no. 3 de 28/06/1990) 

Poluente 

 

Tempo de 

amostragem 

Padrão primário 

g/m3 

partículas        24 horas1                  150 

 inaláveis            MAA3                      50 

fumaça           24 horas1                  150 

                         MAA3                       60 

SO2               24 horas1                   365 

                       MAA3                        80 

NO2                 1 hora1                      320 

                         MAA3                       100 

CO            1 hora1                40000 (35 ppm)                                                                                          

                 8 horas1              10000 (9ppm) 

O3             1 hora1                          160 

MP10 

25 g m-3   média de 24h 

 

10 g m-3 média anual 

50 g m-3   média de 24h 

 

20 g m-3 média anual 

MP2,5 

Recomendações 

Organização Mundial da Saúde 

OMS (WHO, 2005) 

No Brasil não há padrão para MP2,5 

NO2    1 horas   200 g m-3  

           MAA        40 g m-3  

SO2      24 h       20 g m-3  



Padrão Estadual de Qualidade do Ar 

(Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013) 

Poluente 

Tempo de 

Amostrage

m 

MI1  

(µg/m³) 

MI2  

(µg/m³) 

MI3  

(µg/m³) 

PF  

(µg/m³) 

partículas 

inaláveis  (MP10) 

24 horas 

MAA1 

120  

40 

100  

35 

75  

30 

50  

20 

partículas inaláveis  

finas (MP2,5) 

24 horas 

MAA1 

60  

20 

50  

17 

37  

15 

25  

10 

dióxido de enxofre 

(SO2) 

24 horas 

MAA1 

60  

40 

40  

30 

30  

20 

20  

- 

dióxido de nitrogênio 

(NO2) 

1 hora 

MAA1 

260  

60 

240  

50 

220  

45 

200  

40 

Ozônio (O3) 8 horas 140 130 120 100 

monóxido de carbono 

(CO) 
8 horas - - - 9 ppm 

fumaça* (FMC) 
24 horas 

MAA1 

120  

40 

100  

35 

75  

30 

50  

20 

partículas totais 

em suspensão* 

(PTS) 

24 horas 

MGA2 

-  

- 

-  

- 

-  

- 

240 

80 

Chumbo** (Pb) MAA1 - - - 0,5 

Estado de São Paulo 



O Decreto Estadual nº 59113/2013 estabelece que a 

administração da qualidade do ar no território do Estado de São 

Paulo será efetuada através de Padrões de Qualidade do Ar, observados os 

seguintes critérios: 

I. Metas Intermediárias - (MI) estabelecidas como valores temporários a serem 

cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de 

São Paulo, baseada na busca pela redução das emissões de fontes fixas e móveis, 

em linha com os princípios do desenvolvimento sustentável; 

 

II. Padrões Finais (PF) - Padrões determinados pelo melhor conhecimento científico 

para que a saúde da população seja preservada ao máximo em relação aos danos 

causados pela poluição atmosférica. 

 

A tabela a seguir apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos no DE nº 

59113/2013, sendo que os padrões vigentes estão assinalados em vermelho. 



Estrutura do índice de qualidade do ar 

CETESB – www.Cetesb.sp.gov.br 



Qualidade Índice Significado 

Boa 0 - 40 Praticamente não há riscos à saúde. 

Moderada 41 - 80 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas 

como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

Ruim 81 - 120 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, 

cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos 

sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 

cardíacas), podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

Muito ruim 121 – 200 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda 

apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais 

graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com 

doenças respiratórias e cardíacas). 

Péssima >200 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de 

doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes 

prematuras em pessoas de grupos sensíveis. 

 

 

 Índice geral de qualidade do ar: 

CETESB – www.Cetesb.sp.gov.br 







Cid.Universitária-USP-Ipen - 23/08/2014 
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Perfil da variação da concentração média anual de SO2 

na Região Metropolitana de São Paulo 

A rede manual tem poucos pontos de amostragem comparados com a rede automática e 

representa regiões de intensa emissão. 
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Perfil da variação do valor de pH médio mensal em 
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http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80060/Diagnostico_Rede_de_Monitoramento_da_Qualidade_do_Ar.pdf 

1o. Diagnóstico da rede de monitoramento de qualidade do ar no Brasil 

Histórico das operações das redes de monitoramento de qualidade do ar 

operadas pelas agências estaduais de meio ambiente (IEMA, 2104). 

Minas Gerais 



Organização Mundial da Saúde, OMS 

World Health Organization, WHO 

 

3,7 milhões de mortes prematuras em 

2012, devido efeitos diretos da poluição do ar – 

principalmente devido MP10 

Causador de doenças respiratórias e 

cardiovasculares, além de câncer. 



http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/ 

Organização Mundial da Saúde OMS ou WHO) 

 

Air quality guidelines - global update 2005 

The Guidelines apply worldwide and are based on expert 

evaluation of current scientific evidence for: 

•particulate matter (PM) 

•ozone (O3) 

•nitrogen dioxide (NO2) and 

•sulfur dioxide (SO2), in all WHO regions. 



Valores recomendados 

 

 

MP2.5 

10 μg/m3    média anual 

25 μg/m3    média 24-horas 

 

MP10 

20 μg/m3    média anual  

50 μg/m3    média 24-horas Ozônio (O3) 

100 μg/m3      média 8-horas 

Dióxido de nitrogênio (NO2) 

40 μg/m3        média anual  

200 μg/m3      média 1-hora 

Dióxido de ennxofre (SO2) 

20 μg/m3    média 24-horas  

500 μg/m3  média 10-minutos 

Recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

 

WHO Air quality guidelines - global update 2005 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 



Mortes globais estimadas por fator de risco 

e causa principal em geral, 2015 

Mortes globais (milhões) estimadas por 

fator de risco de poluição, 2005–2015 

Landrigan et al, The Lancet commission on pollution and health, 2017 

Total devido poluição (~9 milhões de mortes) 

Poluição do ar (> 6 milhões de mortes) 

água 

ocupacional 

Solo, 

químicos, 

metais 



Algumas conclusões: 

 

A atmosfera é indispensável a todos os seres vivos; 

Devem ser adotadas, urgentemente, medidas para 

minimizar a sua degradação; 

As normas de controle de emissão dos poluentes devem 

ser respeitadas; 

É importante agir hoje, para se obterem resultados 

amanhã! 

 


