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RESUMO 

 

CONCEIÇÃO, Ana Flávia Garbugio. Estudo da concentração dos poluentes 
atmosféricos de Três Lagoas e a correlação destes com variáveis 
meteorológicas. 2017. 93 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 
2017.  

 
 

O crescimento econômico associado às aglomerações populacionais em centros 
urbanos têm afetado cada vez mais a concentração dos poluentes atmosféricos e a 
saúde pública. Neste contexto, redes de monitoramento da qualidade do ar, se 
apresentam como um importante mecanismo de análise e controle da emissão de 
poluentes na atmosfera. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
concentração dos poluentes monitorados na Rede Telemétrica da Qualidade do Ar 
de Mato Grosso do Sul, correlacionando-os com variáveis meteorológicas. Dados de 
temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento e da 
concentração horária de poluentes monitorados em 3 diferentes estações, 
localizadas no município de Três Lagoas no período de 2003 a 2016, foram 
organizados, seguidos da sua análise estatística no software R Studio. Os resultados 
foram comparados com os padrões vigentes e relacionados com as condições 
meteorológicas durante as amostragens. Por último, calculou-se o Índice de 
Qualidade do Ar (IQA) da região. Os resultados obtidos evidenciaram a presença de 
similaridades no comportamento dos poluentes e a associação destes com as 
condições meteorológicas. De modo geral, ocorreram quedas nas concentrações 
anuais ao longo da série, exceto para o monóxido de carbono (CO) e o dióxido de 
enxofre (SO2), baixa variação nos valores obtidos para os finais de semana, e 
elevação nos níveis dos poluentes durante o outono e o inverno e no período 
noturno, com exceção do SO2, do óxido de nitrogênio (NOX) e do ozônio (O3), 
respectivamente. A avaliação comparativa entre os dados e os padrões 
estabelecidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
n° 003/90, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), United States 
Environmental Protection Agency (EPA) e Organização Mundial da Saúde (OMS) 
revelaram ultrapassagens dos limites permitidos em quatro dos cinco poluentes 
avaliados. Em contrapartida, verificou-se por meio do IQA que as emissões de CO, 
dióxido de nitrogênio (NO2) e material particulado 2,5 µm (MP2,5) praticamente não 
vêm afetando a qualidade do ar de Três Lagoas, e há uma significativa melhora na 
qualidade do ar da região para os últimos anos monitorados, considerando os 
índices de material particulado 10 µm (MP10), SO2 e O3. O trabalho realizado permitiu 
caracterizar a qualidade do ar de Três Lagoas, apresentando uma ampla abordagem 
da concentração dos poluentes atmosféricos no município. 
 
Palavras-chave: Monitoramento do ar. Qualidade do ar. Poluentes atmosféricos. 
Meteorologia. Três Lagoas. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

CONCEIÇÃO, Ana Flávia Garbugio. Study of the air pollutants concentration of 
Três Lagoas and the correlation of these with meteorological variables. 2017. 
93 f. Course Conclusion Work (Bachelor of Environmental Engineering) - Federal 
Technology University of Paraná. Londrina, 2017.  
 
 
The economic growth associated with population agglomeration in urban centers has 
increasingly affected the concentration of air pollutants and public health. In this 
context, air quality monitoring networks are an important mechanism for analyzing 
and controlling of pollutants emission into the atmosphere. The present work aims to 
evaluate the concentration pollutants monitored in the Air Quality Telemetry Network 
of Mato Grosso do Sul, correlating them with meteorological variables. Temperature, 
relative humidity, wind speed and direction and the hourly pollutants concentration 
data - monitored at three different stations, located in the Três Lagoas for the period 
2003-2016, were organized, followed by statistical analysis in R Studio software. The 
results were compared with the current standards and related to the meteorological 
conditions during the samplings. Finally, the Air Quality Index of the region was 
calculated. The results obtained enhanced the presence of similarities in the behavior 
of pollutants and the association of them with the meteorological conditions. In 
general, there was a decrease in annual concentrations, except for carbon monoxide 
(CO) and sulfur dioxide (SO2), minor variation in the values obtained for the 
weekends, and increase in pollutants levels during autumn and winter seasons and 
at nighttime, with the exception of SO2, nitrogen oxide (NOX) and ozone (O3), 
respectively. The comparative evaluation between the data and the standards 
established by National Environmental Council (CONAMA) Resolution 003/90, São 
Paulo State Environmental Protection Agency (CETESB), United States 
Environmental Protection Agency (EPA) and World Health Organization (WHO) 
revealed exceedances of permitted limits in four of the five evaluated pollutants. On 
the other hand, it was verified through the IQA that CO, nitrogen dioxide (NO2) and 
particulate matter 2.5 μ (MP2.5) emissions have practically not affected Três Lagoas 
air quality, and there has been a significant improvement in air quality of the region 
for the last monitored years, considering the particulate matter 10 μ (MP10), SO2 and 
O3 indexes. The work carried out allowed to characterize the air quality of Três 
Lagoas, presenting a broad approach to the concentration of air pollutants in the city.  
 
Keywords: Air monitoring. Air quality. Air pollutants. Meteorology. Três Lagoas. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O crescimento demográfico e o desenvolvimento econômico marcado pela 

Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, levaram a um aumento da demanda 

pelos recursos naturais, e, consequentemente, os impactos ambientais passaram a 

crescer em ritmo acelerado, chegando a provocar desequilíbrio não apenas 

localmente, mas também em escala global (MATOS, 2008). 

As intensificações desse desenvolvimento, somada a aglomeração da 

população em centros urbanos tornou a poluição atmosférica um problema não só 

ambiental, mas também de saúde pública. Além da deterioração da qualidade do ar 

e da poluição do solo e da água, a exposição aos poluentes atmosféricos está 

associada a doenças cardiovasculares, respiratórias e ao câncer (RIBEIRO, P., 

2010). 

Diante disso, com a crescente preocupação da sociedade em busca do 

comprometimento com as causas ambientais bem como a minimização dos 

impactos causados à saúde, aliada ao fortalecimento da fiscalização por parte dos 

órgãos fiscalizadores competentes, fez-se necessário o uso e o aprimoramento dos 

processos de monitoramento ambiental, em específico o da Qualidade do Ar 

(MACHADO, G., 2009). 

Segundo Bitar; Ortega (1998), o monitoramento da qualidade do ar consiste 

na coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático de 

parâmetros, com o objetivo de identificar e avaliar - qualitativa e quantitativamente - 

as condições do ar atmosférico em um determinado momento, assim como as 

tendências ao longo do tempo, permitindo o desenvolvimento de estratégias e 

regulamentações para o controle da poluição do ar. 

Localizado no estado do Mato Grosso do Sul, o município de Três Lagoas 

possui aproximadamente 115.561 habitantes, uma frota de 76.817 veículos, 3115 

empresas atuantes e 54 indústrias de grande e médio porte (IBGE, 2016). Esse 

desenvolvimento urbano e industrial, apesar de gerarem diversos benefícios, têm 

elevado os índices de emissões de poluentes atmosféricos na região. 

A fim de quantificar e avaliar essas emissões, o município conta com uma 

Rede Telemétrica da Qualidade do Ar englobando estações que monitoram 

continuamente e em tempo real as concentrações de materiais particulados (MP1, 

MP2,5 e MP10), partículas totais em suspensão (PTS), dióxido de enxofre (SO2), ácido 
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sulfídrico (H2S), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio (NOX, 

NO e NO2)  e enxofre totalmente reduzido (TRS).  

Destaca-se, ainda, que esta rede de monitoramento é um mecanismo de 

controle importante no contexto não só da degradação da qualidade do ar, mas 

também na elaboração de inventários, na avaliação dos efeitos à saúde e na 

divulgação dos dados para o conhecimento da população, já que esses são os mais 

afetados (CARVALHO et al., 2015). 

Desta forma, a inexistência de estudos sobre a qualidade do ar da região bem 

como da atual distribuição espacial de fontes de emissões, fazem desse trabalho 

uma importante fonte de informações sobre a concentração dos poluentes 

atmosféricos na região e dos padrões de qualidade do ar. 

A partir dessas considerações, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo 

das concentrações dos poluentes atmosféricos monitorados nas estações da Rede 

Telemétrica da Qualidade do Ar de Mato Grosso do Sul, localizadas em Três 

Lagoas, correlacionando-os com as variáveis meteorológicas. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1     Objetivo geral  

 

Analisar as concentrações dos poluentes atmosféricos monitorados na Rede 

Telemétrica da Qualidade do Ar de Mato Grosso do Sul (estações do município de 

Três Lagoas), correlacionando-os com variáveis meteorológicas. 

 

2.2     Objetivos específicos  

 

 Organizar e verificar a representatividade dos dados avaliados 

conforme critérios estabelecidos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB); 

 Analisar o comportamento das concentrações dos poluentes – 

materiais particulados (MP1, MP2,5 e MP10), partículas totais em suspensão (PTS), 

dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), ozônio (O3), óxidos de 

nitrogênio (NOX, NO e NO2) e enxofre totalmente reduzido (TRS) – monitorados nas 

estações da Rede Telemétrica da Qualidade do Ar de Mato Grosso do Sul; 

 Comparar as concentrações obtidas para cada poluente com as 

legislações vigentes; 

 Verificar a influência das condições meteorológicas locais na dispersão 

dos poluentes; 

 Classificar a qualidade do ar local durante o período de monitoramento 

(2003 a 2016). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Qualidade do ar e poluição atmosférica 

 

3.1.1 Conceitos  

 

Produto da interação de um complexo conjunto de fatores dentre os quais se 

destacam a magnitude das emissões, a topografia e as condições meteorológicas da 

região, favoráveis ou não à dispersão dos poluentes, a qualidade do ar está 

amplamente ligada à poluição atmosférica (MMA, 2016a). 

Segundo Cançado et al. (2006), a poluição atmosférica é caracterizada pela 

presença de substâncias na atmosfera em concentrações suficientes para interferir 

na saúde, segurança e bem estar dos seres vivos, que são resultantes de atividades 

antrópicas ou de processos naturais. Esta, por sua vez, é mensurada por meio das 

concentrações de poluentes presentes no ar. A Resolução CONAMA n° 003, de 28 

de junho de 1990 define poluente como sendo: 

 

Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde; inconveniente ao bem estar público; danoso aos 
materiais, à fauna e flora; prejudicial ao uso e gozo da propriedade e às 
atividades normais da comunidade (Resolução CONAMA n° 003/90, Art 1°).  

 

Os poluentes atmosféricos, em forma de matéria, podem ser classificados de 

acordo com seu estado físico e com a sua origem. Para o primeiro, é enquadrado 

em dois grupos: material particulado - partículas sólidas ou líquidas emitidas por 

fontes de poluição do ar ou formadas na atmosfera – e gases e vapores - poluentes 

na forma molecular, como gases permanentes ou na forma transitória de vapor 

CETESB (2002b). 

Já com relação à origem, podem ser primários - oriundos de emissões diretas 

– ou secundários - formados por reações químicas ou fotoquímicas entre dois ou 

mais poluentes ou com a participação de constituintes normais da atmosfera 

(CAVALCANTI, 2010). 
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3.1.2 Principais poluentes atmosféricos 

  

Segundo a CETESB (2002b), em virtude da sua maior frequência de 

ocorrência e aos efeitos adversos que causam ao meio ambiente e a população, a 

determinação da qualidade do ar está baseada em medidas de um grupo de 

poluentes, considerados universalmente como indicadores da Qualidade do Ar. Esse 

grupo é composto por:  

 Material Particulado (MP): conjunto de poluentes constituídos de fuligem, pó e 

material suspenso na atmosfera com diâmetro reduzido. Resultante da 

queima de combustíveis fósseis, biomassa vegetal, de processos industriais e 

do desgaste de pneus e freios. Inclui Partículas Totais em Suspensão (PTS), 

Partículas com diâmetro aerodinâmico de 1, 2,5 e 10 µm (MP1, MP2,5 e MP10) 

e Fumaça.  

 Dióxidos de enxofre (SO2): gás tóxico e incolor, emitido por fontes naturais ou 

por fontes antropogênicas, resultado principalmente da queima de 

combustíveis que contêm enxofre. Pode reagir com outros compostos na 

atmosfera formando partículas de sulfato. 

 Monóxido de carbono (CO): gás incolor, inodoro, tóxico e ligeiramente mais 

leve que o ar, formado no processo de combustão incompleta de substâncias 

contendo carbono (combustíveis orgânicos, fósseis, biomassa, etc). 

 Ozônio (O3): poluente secundário, ou seja, formado a partir de reações 

químicas complexas que acontecem entre os óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis (COVs). Na presença de radiação solar, o 

ozônio troposférico é obtido através da fotólise do NO2, em comprimento de 

onda <424 nm (Equações 1, 2 e 3) (SEINFELD; PANDIS, 1998): 

 

NO2 + hν → O + NO (1) 

O + O2 + M → O3 + M (2) 

O3 + NO → O2 + NO2 (3) 

 

Onde, M representa uma molécula que absorve o excesso de energia 

vibracional e estabiliza a molécula de O3 formada, podendo ser N2 ou O2, por 

exemplo. 
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O2 

O processo é finalizado com a regeneração da molécula de NO2 (Equação 3) 

através da reação entre o O3 e o NO, atingindo, assim, o equilíbrio entre NO, NO2 e 

O3 (SEINFELD; PANDIS, 1998). 

Desta forma, caso não houvesse outro processo que convertesse NO em NO2 

a concentração de ozônio não aumentaria significativamente. Entretanto, na 

presença dos COVs, o NO é convertido a NO2 por meio da formação de radicais 

(CETESB, 2002a). As equações 4, 5 e 6 demonstram as principais reações químicas 

deste processo.    

 

COV + (OH, hν) → RO2
 (4) 

RO2
 + NO → NO2 + RO (5) 

  RO + O2 → HO2
  + produtos  (6) 

 

Segundo a CETESB (2002a), os compostos orgânicos reagem com os 

radicais •OH ou sofrem fotólise para formar peróxi radicais (RO2•) que 

posteriormente reagem com NO formando NO2. 

 Hidrocarbonetos totais (HC): compostos constituídos de carbono e hidrogênio 

e que podem se apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. 

Provêm de diversos processos industriais e naturais, principalmente da 

queima e evaporação de combustíveis. 

 Óxidos de nitrogênio (NOX): Representam a soma das concentrações de 

monóxido de nitrogênio (NO) e do dióxido de nitrogênio (NO2) e são gerados 

principalmente pela queima de combustíveis a altas temperaturas. Dentre as 

fontes desses poluentes destacam-se os veículos automotores, as centrais de 

geração termelétrica e outros processos industriais. 

 

3.2 Fontes poluidoras 

 

Potencialmente numerosas, as fontes dos poluentes atmosféricos têm sido 

disseminadas no planeta ao longo do tempo. São consideradas fontes de poluição 

do ar todas as obras, atividades, instalações, empreendimentos, processos, 

dispositivos ou meios de transportes, que causem ou possam causar poluição ao 

meio ambiente (CETESB, 2000). 
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Segundo a CETESB (2000), as emissões de gases na atmosfera podem ser 

provenientes de fontes naturais – liberam gases na atmosfera naturalmente, como 

as emissões da vegetação, oceanos, vulcões, entre outros - ou fontes antrópicas, 

que resultam das atividades humanas, como as chaminés das indústrias e os 

escapamentos de automóveis.  

Podem, ainda, ser enquadradas em duas classificações: fontes fixas e móveis 

(CAVALCANTI, 2010). As fontes fixas são as que ocupam uma área relativamente 

limitada, permitindo uma avaliação direta na fonte. Essas se referem às atividades 

da indústria de transformação, mineração e produção de energia através de usinas 

termelétricas, bem como de atividades pouco representativas nas áreas urbanas, 

como as queimas de resíduos, as lavanderias e queima de combustíveis em 

comércios (MMA, 2016c). 

Por sua vez, as fontes móveis são pontos eventuais de emissão cuja 

característica é normalmente variável e influenciada pelas condições ambientais 

locais. São compostas pelos meios de transporte, em especial os veículos 

automotores que, pelo número e distribuição ocupacional espacial, passam a 

constituir-se como fontes de destaque nas áreas urbanas (QUINTANILHA, 2009). 

 

3.3 Atividades potencialmente poluidoras no município de Três Lagoas 

 

3.3.1 Industrialização de Três Lagoas 

 

Com grande disponibilidade de energia, água, matéria-prima e mão de obra, 

bem como localização privilegiada, visto que se situa em um entroncamento das 

malhas viária, fluvial, ferroviária e rodovia, Três Lagoas é o polo industrial do Mato 

Grosso do Sul, com o segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) industrial do 

estado (ALCADE et al., 2003). 

O processo de industrialização da cidade se iniciou com a instalação da 

Cargil, na Década de 80. Desde então, os incentivos fiscais estaduais associados às 

leis municipais, entre elas a lei n°1429/97 de 24 de Dezembro de 1997 garantindo a 

isenção do pagamento do imposto predial e territorial urbano (IPTU), referentes ao 

empreendimento pelo prazo de cinco anos, bem como a permissão da cessão de 
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comodato de área no distrito industrial; fizeram com que grandes empresas 

começassem a se instalar na região (XAVIER et al., 2016).  

De acordo com Xavier et al. (2016), estas organizações atuam em diferentes 

segmentos, renomadas no mercado nacional e internacional. Porém, há destaque 

para a instalação da Mabel e das indústrias de papel e celulose que fizeram grande 

diferença na economia local da região, além da construção das usinas hidrelétrica e 

da termelétrica, tornando o município de Três Lagoas alto suficiente em energia 

elétrica. 

Apesar do alto desenvolvimento proporcionado com a industrialização, a 

chegada desses grandes empreendimentos levou a um aumento crescente da 

emissão de poluentes atmosféricos na região. O acréscimo nas concentrações de 

poluentes é responsável pela alteração da qualidade do ar, levando muitas vezes a 

níveis não adequados à exposição populacional (ALCADE et al., 2003).  

 

3.3.2 Usina Termelétrica 

 

O maior impacto ambiental produzido pelas termelétricas são os gases 

provenientes da queima de combustíveis, representando em escala mundial cerca 

de um terço das emissões antropogênicas de dióxido de carbono. Muitos deles 

contribuem para o aquecimento global através do efeito estufa e da chuva ácida 

(CRUZ, 2008). 

Os principais poluentes emitidos por uma turbina a gás em Termelétricas são 

os óxidos de nitrogênio (NOX) e o monóxido de carbono (CO) e, em menores 

proporções, os compostos orgânicos voláteis (COVs) e o material particulado. A 

formação de óxidos de nitrogênio está associada às elevadas temperaturas na 

câmara de combustão, enquanto o monóxido de carbono, os COVs, e o material 

particulado são o resultado da combustão incompleta (EPA, 2000). 

Cruz (2008) afirma que existem, ainda, outros compostos que podem ser 

formados em função da queima dos combustíveis nas Termelétricas, como as 

emissões de enxofre, principalmente o dióxido de enxofre (SO2), que está 

diretamente relacionado com o seu teor no combustível; bem como há a contribuição 

da formação de poluentes secundários como é o caso do Ozônio (O3), resultante da 

reação de NO2 e hidrocarbonetos na presença da luz solar (radiação ultravioleta). 
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Segundo EPA (2000), além desses poluentes, são produzidos durante a 

queima gases de efeito estufa (GEE), como dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 

(N2O) e metano (CH4). Isso é o que ocorre, por exemplo, com a utilização do gás 

natural. O CO2 representa a maior quantidade de emissão dentre os GEE, visto que 

quase a totalidade do carbono do combustível é convertida neste gás durante o 

processo de queima. A Tabela 1 demonstra as emissões dos poluentes gerados por 

termelétricas a gás natural no Brasil. A Tabela 2 apresenta as emissões dos 

principais poluentes gerados pela atividade termelétrica nas diversas regiões do 

Brasil. 

 

Tabela 1 - Emissões dos poluentes gerados por termelétricas a gás natural no Brasil em 2013. 

 CO2 CH4 N2O MP SOX 

Gigagrama de poluentes 21328,983 1,668 0,581 1,280 0,659 

Fonte: MCTI (2013). 

 
Tabela 2 - Emissões dos principais poluentes em gigagrama gerados pela atividade 

termelétrica nas diversas regiões do Brasil em 1999. 

 CO2 CH4 N2O NOX CO S 

Norte 3726,35 0,151 0,03 10,078 0,756 129,043 

Nordeste 6,279 0 0 0,017 0,001 0,223 

Centro Oeste 197,299 0,008 0,002 0,538 0,04 7,013 

Sudeste 1335,57 0,053 0,011 3,675 0,288 41,063 

Sul 696,691 0,076 0,097 20,998 1,404 121,945 

Total 5962,189 0,288 0,14 35,306 2,489 299,287 

Fonte: MCT/PNUD (1999). 

 

É importante ressaltar que as emissões são diretamente influenciadas pelo 

tipo de combustível, tecnologia de combustão, tamanho e idade da instalação, 

procedimentos de manutenção e de operação. Assim, as taxas de emissão 

aumentam para instalações que são operadas com baixa eficiência do processo de 

combustão ou com manutenções não apropriadas. A Figura 1 apresenta o 

fluxograma com as emissões de gases poluentes em uma usina termelétrica a gás 

natural. 
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Figura 1 - Fluxograma emissão de gases poluentes em uma usina termelétrica a gás natural. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

3.3.3 Indústria de Papel e Celulose 

 

O setor de papel e celulose apresenta diversos aspectos e impactos 

ambientais, entre eles está a poluição atmosférica. Entre as emissões geradas no 

processo de fabricação do papel estão: materiais particulados, compostos de 

enxofre totalmente reduzido (TRS), óxidos de nitrogênio e de enxofre (NOX e SOX), 

compostos orgânicos voláteis (COV), e quando utilizados na etapa de 

branqueamento, o cloro e o dióxido de cloro (MIELI, 2007). 

De acordo com Mieli (2007), as principais fontes desses poluentes são as 

caldeiras de recuperação e biomassa, tanques de dissoluções, forno de cal e 

processos que envolvem a etapa de branqueamento, conforme visualizado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Fontes de emissões de poluentes atmosféricos em indústrias de papel e celulose.  

 
Fonte: Adaptado de Mieli (2007). 
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3.3.4 Frota veicular 

 

Nas grandes cidades, a poluição do ar tornou-se uma grave ameaça à 

qualidade de vida da população. O incômodo causado por odores desagradáveis, 

fuligem e demais partículas tem sido cada vez mais constante, inclusive, devido ao 

aumento da frota de veículos automotivos nos centros urbanos (TESTA, 2015). 

De acordo com a CETESB (2016a), as emissões causadas por veículos 

carregam diversas substâncias tóxicas que, em contato com o sistema respiratório, 

podem produzir vários efeitos negativos à saúde. Essa emissão é composta de 

gases como: monóxido e dióxido de carbono (CO e CO2), óxidos de nitrogênio 

(NOX), hidrocarbonetos (HC), óxidos de enxofre (SOX), material particulado (MP). 

A frota veicular em Três Lagoas contou no meio do ano de 2016 com 

aproximadamente 78.107 veículos, o que representa um aumento de 221,3% em 

relação ao ano de 2003. Na Figura 3, pode-se observar a evolução dos veículos 

automotores no município (DENATRAN, 2016). 

 

Figura 3 - Evolução da Frota Veicular em Três Lagoas (2003-2016). 

 
Fonte: Adaptado do DENATRAN (2016). 

 

Segundo o Relatório da CETESB (2012), os poluentes atmosféricos estão 

essencialmente relacionados com a emissão de gases provenientes de veículos 
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automotores leves, à gasolina e, secundariamente, por emissões oriundas de 

processos industriais.  

Pensando nisso, a Resolução n° 18 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) criou em 1986 o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores – PRONCOVE, que possui como meta principal a redução da poluição 

atmosférica causada por fontes móveis, através da fixação dos limites máximos de 

emissão dos veículos novos leves e pesados, além das especificações na qualidade 

dos combustíveis (MMA, 2016b). 

Segundo o IBAMA (2014), após a implantação do PRONCOVE, houve uma 

significativa diminuição das emissões de poluentes automotivos. Atualmente, os 

veículos lançam no ar cerca de 0,25 g/km de monóxido de carbono contra 28,7 g/km 

em 1985. Além disso, o programa é também responsável pela redução da emissão 

de 98% para os hidrocarbonetos totais (2,4 g/km em 1985 contra 0,04 g/km em 

2012), 98% para os óxidos de nitrogênio (1,6 g/km em 1985 contra 0,03 g/km em 

2012) e 96% para os aldeídos (0,05 g/km em 1985 contra 0,0017 g/km em 2007).  

 

3.4 Impactos à saúde e ao meio ambiente 

 

Os efeitos causados pela poluição do ar podem se manifestar de diversas 

formas, que vão desde a saúde e o bem estar da população até danos ao meio 

ambiente por meio de mudanças climáticas, alteração da acidez das águas da 

chuva, redução da visibilidade e aumento do efeito estufa (CAVALCANTI, 2010). 

Os impactos à saúde tem sido foco de estudos toxicológicos e 

epidemiológicos. Nesses, os resultados demonstraram que embora as 

concentrações dos poluentes possam ser compatíveis com os padrões 

estabelecidos por normatizações, a exposição contínua a esses causam efeitos 

adversos sobre a saúde, sendo caracterizada como um fator de risco para várias 

doenças, sobretudo, as relacionadas ao sistema respiratório, como doenças 

pulmonares obstrutivas crônicas, asma e infecções agudas (PHILIPPI et al., 2004; 

KIM et al., 2015).  

Em casos mais graves, esses efeitos podem ser associados à morbidade e 

mortalidade por doenças cardiovasculares, visto que a poluição também afeta o 

sistema circulatório, por meio do aumento da viscosidade sanguínea, alterações na 
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coagulação, redução da variabilidade da frequência cardíaca e aumento da pressão 

arterial (POPE et al., 2004). 

Os poluentes causam, ainda, alterações à composição química e física da 

atmosfera com as seguintes consequências:  

 Redução da camada de Ozônio estratosférico: substâncias como os 

óxidos de nitrogênio, o gás halon, o metilclorofórmio, o tetracloreto de carbono e, 

principalmente, os clorofluorcarbonos (CFC’s) por meio da liberação de cloro, são 

capazes de diminuir o ozônio estratosférico. Essa diminuição da camada de ozônio 

podem causar sérias consequências à saúde humana como o câncer de pele e 

catarata, além de causar efeitos nocivos aos ecossistemas, fauna e a flora (BOUBEL 

et al., 1984; MANAHAN, 2000).  

 Efeito Estufa: fenômeno caracterizado pela retenção da radiação 

infravermelha emitida pela superfície terrestre através de gases atmosféricos, entre 

eles, CO2, CH4, N2O e CFC’s. Com o aumento da concentração desses gases, há 

uma maior retenção da radiação infravermelha, e, consequentemente, a temperatura 

do planeta se eleva, causando mudanças no clima, elevação do nível do mar e 

alterações no ciclo hidrológico (IPCC, 2001; RIBEIRO, S., et al., 2000).  

 Deposição ácida: A emissão de gases poluentes, principalmente os 

óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio, se depositam sob os ecossistemas e 

principalmente reagem com o vapor d’água na atmosfera formando substâncias 

ácidas tais como os ácidos: sulfúrico, sulfuroso, sulfídrico, nítrico e nitroso, que, por 

sua vez, serão precipitados junto com as chuvas. Essa precipitação leva a 

acidificação de florestas e corpos d’água com efeitos sobre fauna e flora, corrosão 

de estruturas metálicas, danos a monumentos e edificações, toxicidade para plantas 

e para a saúde humana (RIBEIRO, S., et al., 2000). 

 Efeito SMOG: responsável pela redução da visibilidade, esse fenômeno 

é formado através da condensação do vapor de água associado a poeiras, fumaças 

e materiais particulados, que absorvem e dispersam a luz. A baixa visibilidade é 

extremamente prejudicial ao tráfego, além de problemas respiratórios e cardíacos 

caso seja inalado (DRUMM et al., 2014). 

 

3.5 Abordagem meteorológica  
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A concentração dos poluentes no ar, bem como a sua dispersão e transporte, 

são resultados de diversos fatores que compreendem não só a emissão pelas 

fontes, como, também, um conjunto de processos físicos e químicos na atmosfera. 

Esses processos são decorrentes de fatores topográficos e meteorológicos, tais 

como pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade dos ventos (SEWELL, 

1978). 

No âmbito da poluição atmosférica, a evaporação e a precipitação atuam 

diretamente sobre o índice de umidade do ar, influenciando nas reações químicas de 

alguns poluentes, como, também, na sua remoção da atmosfera através de chuvas 

mais intensas. Segundo um estudo realizado na Região Metropolitana de São Paulo, 

a umidade relativa do ar, variando entre 30 e 70%, está correlacionada, ainda, com 

episódios de poluição por ozônio (CETESB, 2002a).  

Resultado da radiação solar combinados com aspectos astronômicos e 

dinâmicos de micro, meso e larga-escalas, a temperatura é outro parâmetro a ser 

considerado, pois influencia diretamente nos movimentos verticais de massas de ar, 

e, consequentemente na dispersão dos poluentes (CAVALCANTI, 2010).  

Geralmente, com a elevação da altitude a temperatura na troposfera tende a 

diminuir, em uma média de 4ºC a 8ºC por quilômetro. No entanto, nas camadas 

inferiores da atmosfera, a temperatura do ar pode aumentar com a altitude, 

ocorrendo o efeito da inversão térmica (GRAEDEL; CRUTZEL, 1997). 

Estes gradientes de temperatura dão origem aos movimentos verticais das 

massas de ar, porém, na inversão térmica, a camada de ar quente se sobrepõe a de 

ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar e fazendo com que haja um 

confinamento de substâncias na camada próxima ao solo, principalmente de 

poluentes em suspensão (CETESB, 2016b). 

É importante ressaltar, que a temperatura, associada à taxa de radiação solar 

afeta também as reações químicas que ocorrem na atmosfera. Nas reações do 

dióxido de nitrogênio a absorção da radiação ultravioleta conduz à formação de 

oxigênio atômico e monóxido de nitrogênio. Reações subsequentes levam a 

formação do oxigênio molecular, ozônio e a regeneração do dióxido de nitrogênio 

(BOUBEL et al., 1984). 

Por último, a velocidade e direção do vento são essenciais para a 

determinação da concentração dos poluentes em torno das fontes, seu alcance e 
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trajetória. O movimento de ar nas camadas inferiores ocorre das regiões de alta para 

as de baixa pressão. Com a diminuição do gradiente de pressão, há a estagnação 

do ar, e com isso a concentração de poluentes na atmosfera aumenta (GRAEDEL e 

CRUTZEL, 1997). 

 

3.6 Monitoramento da qualidade do ar 

 

O monitoramento ambiental é o acompanhamento de indicadores, que 

possam fornecer informações básicas sobre a situação da recuperação ambiental, 

como uma ferramenta importante para a avaliação do processo bem como para 

verificar se os benefícios propostos na concepção do projeto estão, de fato, 

ocorrendo ou se existe a necessidade de ajustar a metodologia adotada (CORRÊA, 

2005).  

Para a sua implantação é necessário uma seleção prévia dos parâmetros que 

expressam as condições qualitativas ou quantitativas do que está sendo medido e 

avaliado. De tal forma que seja possível descrever o estado e tendências dos 

recursos ambientais, a situação socioeconômica da área em estudo e o 

desempenho de empreendimentos para o cumprimento das suas atribuições 

(AMORIM, 2016). 

Dentre os monitoramentos ambientais existentes, o da Qualidade do Ar tem 

se revelado uma ferramenta indispensável no âmbito do gerenciamento ambiental, 

da saúde, e até mesmo do planejamento urbano. Os dados históricos produzidos 

permitem: avaliar se os padrões estão sendo atendidos, ponderar os riscos de uma 

nova fonte de emissão em determinada área e apoiar a identificação da ocorrência 

do dano à saúde pública e ao meio ambiente, bem como a configuração de crimes 

ambientais (ZAMBONI, 2014).  

Tendo em vista a extensão do seu território, o Brasil possui, ainda, um 

número restrito de redes de monitoramento da qualidade do ar. Em 2013, apenas 

1,7% dos municípios possuíam estações de monitoramento (Figura 4). Atualmente, o 

Mato Grosso do Sul, local de estudo, também passou a fazer parte desta rede. 
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Figura 4 - Estações de monitoramento da qualidade do ar por município e densidade 
populacional em 2013. 

 
Fonte: Vormittag et al. (2014). 

 

3.7 Legislações aplicáveis 

 

O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 afirma que o meio ambiente é 

um direito de todos, atribuindo não só ao Poder Público, mas também a sociedade a 

responsabilidade de defendê-lo e preservá-lo. 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações (Constituição Federal, Art. 225°). 

 

Com o advento da Lei nº 6.938/81, que criou a Política Nacional do Meio 

Ambiente, passou-se a não existir, caso haja algum impacto causado, excludente de 

responsabilidade na esfera ambiental civil, ou seja, o poluidor fica obrigado a reparar 

ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e/ou a terceiros afetados por sua 

atividade.  
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“Sem prejuízo das penas administrativas previstas neste artigo, o poluidor é 

obrigado, independente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiro, afetados por sua atividade” (Lei 6.938/81: Art. 14, § 1°). 

A Lei nº. 6.938/81 originou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), 

que necessitaria de um órgão para executar e outro para deliberar essa política 

ambiental, a nível federal. Para isso foram criados, respectivamente, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). E foi com a concepção das 

Resoluções CONAMA n° 001/86 Art.6 e 237/97 que surgiu o conceito de estudos 

ambientais, englobando os monitoramentos e a necessidade da sua realização a fim 

de levantar os impactos negativos causados por determinado empreendimento. 

 
O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes 
atividades técnicas: IV- Elaboração do programa de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e 
parâmetros a serem considerados (Resolução CONAMA n° 001/86, Art. 6°).  

 

A legislação que trata do controle da poluição do ar por fontes fixas de 

emissão, ou seja, por indústrias, teve seu início com o Decreto-Lei n° 1.413, de 14 

de agosto de 1975 que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais; prosseguindo com o Decreto n° 76.389, de 3 de 

outubro de 1975, que o regulamentou, e com a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980 

que trata da localização industrial em áreas críticas de poluição. 

A fixação de parâmetros para a emissão de poluentes gasosos e materiais 

particulados começou a ser efetuada por meio da Resolução do CONAMA nº 

005/89, que dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 

(PRONAR). Este trata da qualidade do ar estabelecendo metas e instrumentos de 

ação, incluindo a elaboração de um inventário nacional de fontes de poluição do ar e 

de áreas críticas de poluição. 

Complementando a PRONAR, as Resoluções CONAMA nº 003/90 e nº 

008/90 estabelecem limites para a concentração de material particulado, fumaça 

(composta principalmente de CO2), partículas inaláveis, dióxido de enxofre, 

monóxido de carbono (CO), ozônio e dióxido de nitrogênio. Esses tiveram como 

base normas da Organização Mundial da Saúde, que levam em conta limites de 

concentração compatíveis com a saúde e o bem estar humanos. 
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Em 2006, por meio da Resolução nº 382 e em 2011 a Resolução nº 436, o 

CONAMA atualizou e ampliou os parâmetros das resoluções anteriores e 

estabeleceu limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos. São fixados 

limites específicos de emissão para vários tipos de combustíveis, entre os quais óleo 

pesado, gás natural e derivados de madeira, e de instalações, tais como usinas 

termelétricas, turbinas a gás, unidades de produção de vapor, entre outras. 

Como exemplo, temos na Resolução CONAMA n° 382/06 o limite de emissão 

de óxidos de nitrogênio (NOX) proveniente de processos de geração de calor a partir 

da combustão de gás natural, como pode ser visualizado na Tabela 3.  

 
Tabela 3 - Limite de emissão de NOX e CO em turbinas com potência elétrica acima de 100MW, 

em base seca e 15% de excesso de oxigênio por CONAMA n° 382/06. 

Turbina por tipo de combustível NOX (mg/Nm³) CO (mg/Nm³) 

Gás natural 50 65 

Combustível líquido 135 Não aplicável 

Fonte: Resolução CONAMA nº 382/06. 

 

Além disso, destaca-se a Lei nº 10.650/03 que dispõe sobre o acesso público 

às informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).  Esse mesmo direito foi reforçado 

com a promulgação da Lei n° 12.527/11, a qual passou a exigir dos órgãos públicos 

a disponibilização das informações de interesse coletivo por eles produzidas. 

 
Os órgãos e entidades da Administração Pública, direta, indireta e 
fundacional, integrantes do SISNAMA, ficam obrigados a permitir o acesso 
público aos documentos, expedientes e processos administrativos que 
tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais 
que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, 
especialmente as relativas a: III - resultados de monitoramento e auditoria 
nos sistemas de controle de poluição e de atividades potencialmente 
poluidoras, bem como de planos e ações de recuperação de áreas 
degradadas (Lei nº 10.650/03, Art. 2º). 

 

3.8 Índice de Qualidade do Ar 

 

Limite máximo para a concentração de um poluente na atmosfera, os padrões 

de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos produzidos por 

poluentes específicos e são fixados em níveis que possam propiciar uma margem de 

segurança adequada a proteção da saúde e do meio ambiente (CETESB, 2001). 
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São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários - 

níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos, que se 

ultrapassados poderão afetar a saúde da população – e os secundários - níveis 

desejados de concentração de poluentes atmosféricos, abaixo das quais se prevê o 

mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, à fauna e à flora, aos 

materiais e ao meio ambiente (CETESB, 2001).  

Os padrões de qualidade do ar nacional e de São Paulo foram estabelecidos 

pela Resolução CONAMA nº 03/90 e pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB) por meio do Decreto Estadual nº 59113/2013, respectivamente. Já 

os internacionais pela United States Environmental Protection Agency (EPA) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Padrões nacional, do estado de São Paulo e internacionais de Qualidade do Ar. 

  CONAMA CETESB EPA OMS 
Poluente Tempo de 

amostragem 
Padrão 

primário 
[ug/m³]

1)
 

Padrão 
secundário 

[ug/m³] 

MI1 
[ug/m³]

4)
 

Padrão 
primário 
[ug/m³] 

Valores 
referência 

[ug/m³] 

Patículas Totais 
em Suspensão 

(PTS) 

24 horas 240
3)

 150
3)

 - - - 

1 ano
2)

 80 60 - - - 

Fumaça 
24 horas 150

3)
 100

3)
 120 - - 

1 ano
2)

 60 40 40 - - 

Partículas Finas 
(MP2,5) 

24 horas - - 60 65 25 

1 ano - - 20 15 10 

Partículas 
Inaláveis (MP10) 

24 horas 150
3)

 150
3)

 120 150 50 

1 ano
2)

 50 50 40 50 20 

Dióxido de 
Enxofre (SO2) 

24 horas 365
3)

 100
3)

 60 365 20 

1 ano
2)

 80 40 40 80 - 

Monóxido 
Carbono (CO) 

1 hora 40.000
3)

 40.000
3)

 - 40.000 30.000 

8 horas 10.000
3)

 10.000
3)

 - 10.000 10.000 

Dióxido de 
Nitrogênio 

(NO2) 

1 hora 320 190 260 - 200 

1 ano
2)

 100 100 60 100 40 

Ozônio (O3) 
1 hora 160

3)
 160

3)
 - 235 - 

8 horas - - 140 157 100 

Fontes: Resolução CONAMA n° 003/90, CETESB (2017), EPA (1999), WHO (2000) e WHO (2005). 
Notas: (1) Ficam definidas como condições de referência a temperatura de 25ºC e a pressão 
e 101,32 KPa.

 

(2) Média geométrica para PTS, para as restantes substâncias as médias são aritméticas.
 

(3) Não deve ser excedida mais de uma vez por ano. 
(4) Meta Intermediária Etapa 1: valores de concentração de poluentes atmosféricos que 
devem ser respeitados a partir de 24/04/2013. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
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Visando simplificar a compreensão dos Padrões de Qualidade do Ar, as 

agências de regulação e controle do meio ambiente, nacionais e internacionais, 

passaram a utilizar um parâmetro desenvolvido pela EPA.  

Esse parâmetro, conhecido como Índice de Qualidade do Ar (IQA) consiste 

em transformar as concentrações de poluentes atmosféricos em um único valor 

adimensional, possibilitando a comparação com os valores definidos na legislação 

(IMASUL, 2016).  

A partir do cálculo do IQA, é possível fazer uma qualificação do ar, 

associando aos efeitos causados sobre a saúde (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Índice de Qualidade do Ar e efeitos à saúde. 

 

Classificação 

 

IQA 

 

Efeitos sobre a saúde 

BOA 0 – 40 

 

Não há riscos à saúde 

MODERADA 41 – 80 

Afeta pessoas de grupos sensíveis 

(sintomas como tosse seca e cansaço). 

RUIM 81 – 120 

Afeta toda a população (sintomas como 

tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz 

e garganta). 

MUITO RUIM 121 - 200 

Toda a população pode ter agravamento 

dos sintomas - tosse seca, cansaço, ardor 

nos olhos, nariz e garganta - e apresentar 

falta de ar e respiração ofegante. Efeitos 

graves à saúde de grupos sensíveis.  

PÉSSIMA >200 

Toda a população pode apresentar 

manifestações de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de mortes 

prematuras de grupos sensíveis. 

Fonte: CETESB (2017). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Consiste em um trabalho de caráter técnico-teórico, em que se avaliou o 

comportamento da concentração dos poluentes atmosféricos monitorados na Rede 

Telemétrica da Qualidade do Ar de Mato Grosso do Sul.  

Para atingir os objetivos propostos, foi realizado um levantamento de dados 

de 3 diferentes estações, nomeadas nesse trabalho como estação 1, 2 e 3,  que 

fazem parte da Rede Telemétrica, seguidos da sua análise estatística. Os resultados 

obtidos foram comparados com as legislações vigentes e relacionados com as 

condições meteorológicas durante as amostragens. Por último, calculou-se o Índice 

de Qualidade do Ar da região. 

 

4.1 Área de estudo 

 

Localizado no estado do Mato Grosso do Sul, latitude 20º45’4’’ Sul e longitude 

51º40’42’’ Oeste, o município de Três Lagoas (Figura 5) possui uma população de 

aproximadamente 115 mil habitantes distribuídos em 10.206,95 km² de área 

territorial, e atualmente é considerado o polo industrial do estado (IBGE, 2016). 

 

Figura 5 - Mapa de localização de Três Lagoas. 

 
Fonte: Adaptado do IBGE (2007a). 
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Segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2015), Três Lagoas está inserido na Bacia Hidrográfica do rio Paraná e a sua 

vegetação é representada pela transição entre os biomas cerrado e Mata Atlântica. 

Com relação ao regime climático, parâmetro de grande influência e relevância nesta 

pesquisa, o município se enquadra no clima tropical Aw (classificação de Koppen-

Geiger), com verão quente e úmido e inverno seco. 

 

4.2 Rede Telemétrica da Qualidade do Ar de Mato Grosso do Sul 

 

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) realiza o 

monitoramento da qualidade do ar através de diversas estações espalhadas pelo 

estado. Entretanto, por apresentar grande concentração de indústrias com emissões 

atmosféricas, Três Lagoas é a primeira cidade a contar com uma rede telemétrica, 

que entrou em funcionamento em 2014. 

Esta Rede é composta por 4 estações. Porém, em virtude do não recebimento 

das informações requeridas de uma das estações, apenas 3 serão analisadas nesse 

estudo. 

As estações encaminham ao IMASUL os dados dos poluentes que por sua 

vez são contabilizados através de uma concentração média móvel do período mais 

atualizado (24 horas, 8 horas ou 1 hora) e convertidos no índice de Qualidade do Ar 

(IQA). O acesso às informações da Rede estão disponíveis ao público no website do 

órgão ambiental (http://ar.imasul.ms.gov.br/), e podem ser acompanhados em tempo 

real. 

Os poluentes são amostrados a cada 1 hora e variam para cada estação sob 

responsabilidade das empresas, de acordo com as emissões atmosféricas 

condizentes com o seu processo produtivo. A Rede de monitoramento conta, ainda, 

com estações meteorológicas instaladas em conjunto com as de Qualidade do Ar 

(Figura 6). Os parâmetros monitorados estão relacionados às características dos 

ventos, umidade relativa do ar, pressão e temperatura do ar da região. 

 

 

 

http://ar.imasul.ms.gov.br/
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Figura 6 - Estações 1 (a), 2 (b) e 3 (c) de monitoramento meteorológico e da qualidade do ar. 

   
(a) (b) (c) 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.3 Localização das estações e características das regiões 

 

A primeira estação a ser analisada foi instalada por uma indústria de papel e 

celulose em uma escola do Parque São Carlos (Estação 1); a segunda na sede do 

Senai (Estação 2), sob a responsabilidade de uma usina termelétrica; e a terceira 

(Estação 3) implantada em frente ao Edifício de Repartições Públicas Estaduais 

(ERPE) e pertence ao IMASUL (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar em Três Lagoas. 

 Responsável Localização Coordenadas Geográficas 

Estação 1 Ind. Papel e Celulose 
R. Irmãos Casmeschi, 688 - 

Parque São Carlos 
20°48’30”S / 51°43’03”O 

Estação 2 Usina Termelétrica 
R. José Amílcar Congro Bastos, 

1.313 – Vila Nova 
20°46’41”S / 51°41’31”O 

Estação 3 IMASUL 
Av. Capitão Olinto Mancini, 

2462 - Jardim Angélica. 
20°47’44”S / 51°41’31”O 

Fonte: Autoria própria. 

 

A localização dessas estações tem como base o conhecimento das fontes 

emissoras existentes e a influência da meteorologia da região na dispersão dos 

poluentes atmosféricos. A necessidade de determinar a qualidade do ar respirado 
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pela população, de tal forma a tentar identificar qual a parcela de responsabilidade 

das principais fontes, justifica, ainda, a sua instalação em áreas urbanas (Figura 7). 

 

Figura 7 - Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar de Três Lagoas 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de todas as estações se concentrarem na zona urbana, algumas 

características particulares de cada região podem ser observadas (Figura 8). As 

Estações 1 e 2 estão localizadas em área residencial e a aproximadamente 21 km 

de indústrias de papel e celulose.  

Entretanto, a Estação 1 possui proximidade com uma rodovia e terras 

agrícolas, com foco principal no cultivo de eucalipto, e a Estação 2 está a cerca de 3 

km do Aeroporto Regional Plínio Alarcon e do Distrito Industrial, onde estão 

concentradas indústrias alimentícia, metalúrgica, de embalagens, baterias, usina 

termelétrica, entre outras. 

Por sua vez, a Estação 3 está localizada na região central da cidade, sendo, 

portanto, comercial. Em frente fica uma das avenidas mais movimentadas de Três 

Lagoas, com intenso fluxo de veículos, há ainda proximidade com uma rodovia, além 

de cerca de 28,5 ha de área verde pertencente a 2ª Companhia de Infantaria do 

Exército Brasileiro.  
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Figura 8 - Características das regiões onde estão localizadas as Estações 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

4.4 Levantamento dos dados e delineamento amostral 

 

Dados meteorológicos e das concentrações dos poluentes foram obtidos 

através de encaminhamento de ofício aos responsáveis pelas estações – Indústria 

de papel e celulose, usina termelétrica e IMASUL. Em posse dos dados, agruparam-

se os mesmos em planilhas de forma a separar cada poluente e variável 

meteorológica por estação e período amostrado, conforme segue nas Tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 - Poluentes monitorados por cada Estação de Qualidade do Ar. 

Estação 
Poluentes Período 

dados PTS MP10 MP1 MP2,5 O3 SO2 CO NO2 NO NOX TRS H2S 

Estação 1 X X   X X X   X X  2011-2016 

Estação 2     X  X X X X   2003-2016 

Estação 3  X X X  X X X    X 2014-2016 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 8 - Parâmetros meteorológicos monitorados. 

Estação 

Parâmetros Meteorológicos 
Período 

dados Temp. 
Radiação 

Global 

Precipita

ção 

Umidade 

Relativa 

Pressão 

Atmosf. 

Direção e 

Veloc. Vento 

Estação 1 X X  X  X 2011-2016 

Estação 2 X   X  X 2003-2016 

Estação 3 X  X X X X 2014-2016 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados de H2S e SO2 para a Estação 3, bem como os parâmetros radiação 

global, precipitação e pressão atmosféricas não serão avaliados nesse estudo. A 

justificativa se dá pelo fato de que os analisadores da Estação 3 não conseguem 

detectar as baixas concentrações desses poluentes, já com relação aos parâmetros 

meteorológicos, optou-se pela análise apenas daqueles que possuem uma maior 

série de dados.  

Na sequência, ajustaram-se os valores para que todos estivessem no horário 

de Brasília (Fuso UTC -3h), uma vez que o Mato Grosso do Sul está em um fuso 

horário diferente (UTC -4h), bem como incluiu-se o período de horário de verão para 

todos os anos analisados. Posteriormente, foi padronizada as unidades dos 

poluentes para µg/m³ através da Equação dos gases ideais (Equação 7). A 

temperatura, a pressão e a constante dos gases ideais considerada nos cálculos foi 

de 298,15K (25°C), 1 atm e 0,082(atm x L)/(K x mol), respectivamente. 

 

TR
M

m
VP   (7) 

 

Onde,  

P = Pressão (atm); 

V = Volume (L de poluente/m³ de ar); 

m = massa do gás (µg/m³);  

M = massa molar (µg/mol); 

R = Constante dos gases ideais ((atm x L)/(K x mol)); 

T = Temperatura (K). 
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4.5 Representatividade dos dados 

 

Uma vez levantados e organizados, os dados foram analisados a fim de 

determinar a sua representatividade conforme metodologia estabelecida pela 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB para redes automáticas 

de monitoramento (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Representatividade dos dados em Rede Automática de Monitoramento da 
Qualidade do Ar. 

Média Critério de representatividade 

Diária 2/3 das médias horárias válidas no dia. 

Mensal 2/3 das médias diárias válidas no mês. 

Anual 
1/2 das médias diárias válidas para os quadrimestres janeiro-abril, maio-

agosto e setembro-dezembro. 

Fonte: CETESB (2015). 

 

Desta forma, dados considerados representativos foram aqueles cuja média 

diária possuíram um tempo de monitoramento de 16 horas por dia, médias mensais 

de pelo menos 480 horas de amostragens durante o mês e médias anuais de no 

mínimo 1464 horas de amostragens em cada quadrimestre. 

O atendimento aos critérios de representatividade de dados é essencial em 

sistemas de monitoramento, visto que a ocorrência de interferências no entorno da 

estação ou falhas devido a calibrações e manutenções dos analisadores, ou até 

mesmo por falta de energia, podem afetar a interpretação dos dados obtidos.  

 

4.6 Procedimentos estatísticos 

 

Calculou-se, assim, as medidas de dispersão e posição para as variáveis em 

estudo: média aritmética, desvio padrão, coeficiente de variação - obtidos por meio 

das Equações 8, 9 e 10, respectivamente - mediana, valores máximo e mínimo. 

Além disso, a correlação de Pearson foi determinada para cada estação a fim de 

indicar a relação entre 2 variáveis lineares (Equação 11).  

 



41 

 
 

 








n

i

i
n x

nn

xxx
x

1

21 1....
   (8) 

Onde,  

x  = Média da amostra; 

ix  = Valor de uma variável x da amostra; 

n = Tamanho da mostra. 
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Onde,  

S = Desvio padrão; 
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Onde,  

CV = Coeficiente de Variação (%); 
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Onde,  

ρ = Correlação de Pearson; 

x  = Média da amostra 1; 

ix  = Valor de uma variável x da amostra 1; 

ӯ = Média da amostra 2; 

iy  = Valor de uma variável x da amostra 2. 

 

Posteriormente, as médias horárias, diárias, mensais e anuais de cada 

poluente monitorado pelas estações e para toda a série de dados foram obtidas 

através de médias aritméticas, demonstrado por meio da Equação 8. 
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A exceção ocorreu para as médias anuais do PTS, uma vez que de acordo 

com a Resolução CONAMA n° 003/90 deve ser obtida por meio da média 

geométrica das concentrações diárias (Equação 12). 
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Onde,  

na  = Valor de uma variável da amostra; 

 

A partir das concentrações obtidas das médias de curto e longo prazo, uma 

análise comparativa com a Resolução CONAMA n° 003/90 e os padrões da 

CETESB, EPA e OMS, foi realizada visando identificar os períodos em que 

ultrapassaram os limites estabelecidos nas legislações. Além disso, os resultados 

foram confrontados com as características meteorológicas e físicas da região, a fim 

de justificar o comportamento de cada um dos poluentes ao longo do período 

estudado.  

Para melhor visualização, os dados analisados foram dispostos em gráficos 

elaborados por meio do Software Estatístico R Studio e do pacote Openair.  

  

4.7 Análise dos parâmetros de qualidade do ar 

 

Os índices de Qualidade do Ar ao longo dos anos em diferentes regiões do 

município, foram calculados baseado nas médias (24h, 8h e 1h) das concentrações 

dos poluentes monitorados e nas faixas definidas pela CETESB, visualizados na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Faixa de concentração de poluentes para cálculo do IQA. 
(continua) 

Classificação IQA 

MP10 

[ug/m³] 

24h 

MP2,5 

[ug/m³] 

24h 

O3 

[ug/m³] 

8h 

CO  

[ppm] 

8h 

NO2  

[ug/m³] 

1h 

SO2 

[ug/m³] 

24h 

BOA 0 - 40 0 - 50 0 - 25 0 - 100 0 – 9 0 - 200 0 - 20 

MODERADA 41 - 80 >50 - 100 >25 – 50 100 - 130 >9 - 11 >200 - 240 >20 - 40 

RUIM 81 - 120 >100 - 150 >50 - 75 130 - 160 >11 - 13 >240 - 320 >40 - 365 
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Tabela 9 - Faixa de concentração de poluentes para cálculo do IQA. 
(conclusão) 

Classificação IQA 

MP10 

[ug/m³] 

24h 

MP2,5 

[ug/m³] 

24h 

O3 

[ug/m³] 

8h 

CO  

[ppm] 

8h 

NO2  

[ug/m³] 

1h 

SO2 

[ug/m³] 

24h 

MUITO RUIM 121 - 200 >150 - 250 >75 - 125 160 - 200 >13 - 15 >320 -1130 >365 -800 

PÉSSIMA >200 >250 >125 >200 >15 >1130 >800 

Fonte: CETESB (2017). 

 

O Índice de Qualidade do Ar (IQA) foi calculado através de uma função 

linear segmentada, cuja fórmula, definida pela EPA e utilizada pelo Instituto de Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), é apresentada na Equação 13.  

 

        
(     )

(     )
  (     ) (13) 

 

Onde,  

IQA = Índice para o poluente; 

If = Valor do IQA máximo da faixa onde o poluente se encontra; 

Ii = Valor do IQA mínimo da faixa onde o poluente se encontra; 

Cf = Valor máximo da faixa de concentração onde o poluente se encontra (µg/m³); 

Ci = Valor mínimo da faixa de concentração onde o poluente se encontra (µg/m³); 

Cp = Concentração medida do poluente (µg/m³). 

 

A partir do valor do índice, pode-se determinar, assim, a qualidade do ar das 

regiões em estudo. É importante ressaltar que para cada poluente medido, é 

atribuído um valor, porém, para efeito de divulgação utiliza-se o índice mais elevado. 

Ou seja, embora a qualidade do ar de uma estação seja avaliada para todos os 

poluentes monitorados, a sua classificação é determinada pelo maior índice (pior 

categoria, variando de boa à péssima). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Representatividade dos dados em Rede Automática de Monitoramento 

da Qualidade do Ar. 

 

De extrema importância para avaliar a validade das análises que serão 

efetuadas, a representatividade tem como base o percentual de dados brutos válidos 

utilizado no cálculo das médias (Apêndice A), sendo explicitado na Tabela A1. 

A menor representatividade ocorreu para as médias mensais e para o 

poluente NO2 na Estação 3, atingindo 48% apenas, o que pode estar associado a 

falhas devido a manutenções ou a falta de energia.  

Por outro lado, os materiais particulados atmosféricos apresentaram um 

percentual entre 80 e 100% de dados válidos, o monóxido de carbono entre 76 e 

100%, o ozônio de 88 a 93% e os óxidos de nitrogênio e enxofre, entre 48-96% e 68-

90%, respectivamente. Já para os parâmetros temperatura média do ar, umidade 

relativa do ar, direção e velocidade do vento observa-se um alcance de 84 a 100%. 

 

5.2 Análise estatística descritiva 

 

A análise estatística descritiva dos poluentes analisados nesse estudo pode 

ser visualizada na Tabela 10. Verifica-se que há grande variabilidade entre os 

dados. As concentrações de CO apresentaram os valores mais elevados da série, e, 

consequentemente, as maiores médias. Nesse caso, a mediana é a mais adequada 

para caracterizar a amostra.   

Por sua vez, os altos índices do coeficiente de variação indicaram que as 

concentrações de TRS e SO2 possuem a menor representatividade da média, visto 

que há baixa concentração dos dados da série em torno dessa medida. 

 

Tabela 10 - Análise descritiva estatística dos dados de poluentes por estação. 
(continua) 

Variável (µg/m³) Mínimo Máximo Mediana 

 
Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

MP1 - - 0,03 - - 58,48 - - 1,1 

MP2,5 - - 0,61 - - 179,16 - - 6,15 

MP10 0,01 - 0,01 3322 - 844 29,25 - 10,04 
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Tabela 10 - Análise descritiva estatística dos dados de poluentes por estação 

(conclusão) 

Variável (µg/m³) Mínimo Máximo Mediana 

 
Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

PTS 0,01 - - 995,38 - - 49,5 - - 

NO - 1,23 - - 213,43 - - 3,68 - 

NO2 - 1,88 9,4 - 78,98 236,46 - 5,64 18,8 

NOX 0,01 1,88 - 1505,13 287,71 - 24,63 9,4 - 

O3 0,02 1,96 - 881 194,23 - 18 41,2 - 

CO 0,01 1,14 11,45 2396,58 5677,46 9546,02 338,63 313,7 113,53 

SO2 0,01 - - 300,34 - - 5,98 - - 

TRS 0,01 - - 992,01 - - 1,43 - - 

 Média  Desvio   CV(%)
1)

  
 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

MP1 - - 2,02 - - 2,7 - - 133,53 

MP2,5 - - 10,82 - - 12,89 - - 119,11 

MP10 44,82 - 20,29 68,44 - 28,65 152,69 - 141,19 

PTS 68,10 - - 72,35 - - 106,24 - - 

NO - 5,23 - - 7,8 - - 149,18 - 

NO2 - 9,23 26,19 - 7,71 22,31 - 83,56 85,19 

NOX 36,59 15,09 - 46,46 15,73 - 126,99 104,25 - 

O3 47,62 45,29 - 92,68 25,72 - 194,63 56,79 - 

CO 396,58 360,21 312,08 312,42 333,83 594,42 78,78 92,68 190,47 

SO2 16,67 - - 46,08 - - 276,39 - - 

TRS 6,94 - - 28,74 - - 414,03 - - 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: (1) CV = Coeficiente de variação.
 

 

A Tabela 11 apresenta a análise descritiva das variáveis meteorológicas. Os 

valores horários máximos registrados de temperatura do ar, umidade relativa e 

velocidade do vento foram de 41,70°C, 100% e 12,56m/s, respectivamente. Além 

disso, menores valores de desvio e coeficiente de variação podem ser observados 

se comparados com os resultados dos poluentes, o que indica menor dispersão dos 

dados.  

 
Tabela 11 - Análise estatística descritiva dos dados meteorológicos por estação. 

(continua) 

Variável Mínimo Máximo Mediana 

  Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

Temperatura (°C) 0,03 0,30 6,03 39,30 41,70 39,49 23,40 24,80 24,64 

Umidade Relativa (%) 5,38 2,70 12,75 100,00 99,60 94,00 77,00 67,00 66,43 

Velocidade vento (m/s) 0,03 0,00 0,11 12,56 8,00 6,11 1,31 1,60 0,87 
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Tabela 11 - Análise estatística descritiva dos dados meteorológicos por estação. 
(conclusão) 

 Média Desvio CV(%)
1)

 
 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

Temperatura (°C) 23,62 24,75 24,87 5,44 5,57 4,96 23,01 22,52 19,93 

Umidade Relativa (%) 73,55 64,68 64,33 20,68 18,41 17,91 28,12 28,46 27,84 

Velocidade vento (m/s) 1,50 1,67 1,01 0,93 1,08 0,64 61,84 64,63 63,50 

Fonte: Autoria própria. 

Nota: (1) CV = Coeficiente de variação.
 

 

Os coeficientes da correlação de Pearson entre as variáveis poluentes e 

meteorológicas para as Estações 1, 2 e 3 estão apresentados na Figura 9. Esse 

coeficiente é utilizado como medida do grau de relação linear entre duas variáveis 

quantitativas. 

Na Estação 1, os parâmetros com correlação positiva mais alta ocorreu entre 

SO2 e TRS. As concentrações dos poluentes NO, NO2, NOX e CO exibiram 

correlações positivas entre si para a segunda estação. Já na terceira, constatou-se 

este mesmo comportamento entre as variáveis MP1, MP2,5, MP10, NO2 e CO. 

Correlações negativas foram observadas entre os valores de O3 e CO na Estação 1 

e O3 com todos os outros poluentes na Estação 2. 

Entre as variáveis meteorológicas e os poluentes, O3 exibiu correlação 

positiva com a temperatura média do ar e negativa com umidade relativa. Na 

Estação 3, todos os poluentes demonstraram correlação negativa com a 

temperatura, umidade relativa e velocidade do vento.  

Por último, a temperatura média do ar apresentou correlação negativa com 

umidade relativa e direção do vento e positiva com velocidade do vento nas 

Estações 1, 2 e 3.   

 

 

 



47 

 
 

 

 

 
Figura 9 - Índice de Correlação de Pearson entre as variáveis das Estações 1 (a), 2 (b) e 3 (c). 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Notas: T = Temperatura média do ar; Um = Umidade Relativa do Ar; Vv = Velocidade do Vento; Dv = Direção do Vento.  
 

 

(c) (b) (a) 
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Apesar de fornecer uma visão geral dos dados e das possíveis correlações 

lineares, a análise descritiva é insuficiente para avaliar as associações entre as 

variáveis. Dessa forma, na sequência serão apresentados os resultados da análise 

estatística de forma mais abrangente.  

 

5.3 Análise Meteorológica 

 

Fatores importantes para a definição do nível da poluição, as condições 

meteorológicas influenciam o tempo de permanência do poluente no local lançado. 

Isto se deve ao fato de que parâmetros como velocidade e direção do vento, 

umidade e temperatura permitem verificar se a atmosfera esteve mais ou menos 

estável, favorecendo ou não a dispersão dos poluentes (GUERRA, 2011). 

Nesse estudo, visando caracterizar as condições de dispersão dos poluentes 

atmosféricos, foram utilizados dados de temperatura média do ar, umidade relativa 

do ar, frequência e direção dos ventos. 

 

5.3.1 Temperatura 

 

A partir das Figuras 10, 11 e 12, verificou-se que as temperaturas médias do 

ar vêm seguindo o mesmo padrão durante os anos, exceto para os dados da 

Estação 2, cujos valores caíram em 2015 e 2016. Porém, considerando as 

características climáticas da região, bem como o comportamento das outras 

estações para o mesmo período, pode-se associar isto a possíveis erros de 

obtenção dos dados na Estação 2. Diante disso, estes valores foram 

desconsiderados na análise. 

Os anos que apresentaram as maiores médias anuais de temperatura para as 

Estações 1, 2 e 3 foram 2016 (~24,5ºC), 2012 (~27,5°C) e 2015 (~25ºC), e as 

menores médias foram obtidas em 2011 (~23°C), 2008 (~24ºC),  e 2014 (~24,5ºC), 

respectivamente. Observa-se, ainda, que a temperatura média do ar de Três Lagoas 

apresenta uma tendência sazonal, atingindo menores valores no inverno e maiores 

no verão, além de picos elevados entre 10:00 e 16:00 horas.  
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Figura 10 - Médias das temperaturas do ar para a Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 11 - Média das temperaturas do ar para a Estação 2. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 12 - Média das temperaturas do ar para a Estação 3. 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.3.2 Umidade Relativa do Ar 

 

Conforme visualizado na Figura 13, a umidade relativa do ar apresentou 

menor valor médio em 2011 (~71%), 2007 (~59%) e 2014 (~60%) para as Estações 

1, 2 e 3, respectivamente. Constata-se, ainda, que os menores níveis de umidade 

são obtidos no inverno e os maiores no verão, já com relação as médias horárias há 

picos às 06:00h e quedas às 15:00h.  

 
Figura 13 - Médias anuais, mensais, horárias e diárias de Umidade Relativa do Ar nas Estações 

1, 2 e  3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

É importante ressaltar que alta umidade relativa do ar e a baixa incidência de 

luz solar favorecem a dispersão dos poluentes, uma vez que a umidade promove a 

aglomeração das partículas, aumentando o seu diâmetro e, assim, sedimentando 

com maior facilidade. Além disso, algumas substâncias químicas interagem com a 

luz do sol e se convertem em ozônio, agravando os níveis de qualidade do ar. 

 

5.3.3 Velocidade e Direção do Vento  

 

A rosa dos ventos obtida para as Estações 1, 2 e 3, ilustrada na Figura 14, 

revelam que a velocidade do vento da região é relativamente baixa na maior parte 
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do tempo, com as maiores magnitudes variando em torno de 6 a 12m/s. Isto dificulta 

a dispersão de poluentes, uma vez que o vento contribui para a mistura destes com 

o ar limpo. Além disso, ventos com baixa velocidade tornam esse processo de 

diluição muito lento (IAG, 2017).  

Pode-se observar, ainda, a contribuição de diversos quadrantes na ocorrência 

de ventos para as Estações 1 e 2, e a predominância de ventos da direção sul para 

a Estação 3. Isto pode estar associado à área com cobertura arbórea localizada em 

frente à Estação 3 (nordeste e leste); atuando como uma barreira física para o vento.  

A direção e a velocidade do vento são fatores importantes na avaliação da 

influência de fontes fixas de contaminantes atmosféricos e de grande relevância 

para este estudo, já que as partículas de poluentes advindos das indústrias, por 

exemplo, podem ser arrastadas para os locais onde estão situados os pontos de 

amostragem.  

 

Figura 14 - Rosas dos Ventos para as Estações 1 (a), 2 (b) e 3 (c). 

  

 
(a) (b) 
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Fonte: Autoria própria. 

 

5.4 Análise dos poluentes 

 

Médias anuais, mensais, horárias e a variação ao longo dos dias da semana, 

bem como a relação entre concentração dos poluentes e a direção do vento serão 

demonstrados nos itens a seguir. As Figuras contendo os resultados das médias 

diárias foram dispostos no Apêndice B. 

 

5.4.1 Monóxido de Carbono 

 

O monitoramento do CO, ilustrado pela Figura 15, registrou os maiores 

valores médios anuais e horários próximos a 800 µg/m³. Analisando a média de 24h 

para a série de dados (Figura B1), as Estações 2 e 3 obtiveram os picos mais 

elevados, atingindo concentrações maiores do que 1.500 µg/m³. 

 

 

 

 

 

(c) 
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Figura 15 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
CO nas Estações 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Constata-se, ainda, uma tendência de aumento dos níveis do CO no decorrer 

dos anos e pouca variabilidade nas concentrações durante os dias da semana nas 

Estações 1 e 2. Este comportamento pode estar associado as maiores parcelas de 

contribuição por emissões industriais ou episódios de queima de biomassa.  

Em contrapartida, a Estação 3, localizada na região central da cidade e perto 

de avenidas, apresenta um comportamento mais próximo ao da atividade veicular, 

visto que há uma pequena queda nas concentrações durante o final de semana.  

Já com relação às médias horárias, o perfil da concentração do CO 

apresentou picos leves entre as 6:00h e as 9:00h devido ao tráfego de veículos no 

horário usual de início de expediente de trabalho; e atingiu valores elevados no 

período noturno, com média máxima em torno das 20:00h para ambas as estações. 

Isto pode estar relacionado não só a maior circulação de veículos no final do 

dia, como também a mudanças na direção do vento durante a noite, favorecendo a 

dispersão dos poluentes lançados por fontes fixas, com funcionamento de 24 horas, 

para os locais onde estão as estações. Outra possível explicação, seria associada a 

redução da altura da camada limite planetária, concentrando o CO em volumes 

menores da atmosfera.  

Castanho (1999) associou o aumento das concentrações de monóxido de 

carbono durante a madrugada, amostradas na região de São Paulo, com a formação 
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da camada limite noturna em baixas altitudes, criando uma situação estável de 

inversão térmica. 

A Figura 16 demonstra os valores temporais das concentrações de CO pela 

direção do vento monitorado pela Estação 2.   

 

Figura 16 - Relação das concentrações médias de CO com a direção do vento monitorado pela 
Estação 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Os dados evidenciam a ocorrência de altas concentrações de CO para as 

direções do vento de noroeste, oeste e sudoeste (Figura 16). O que pode estar 

associado ao transporte de longo alcance provenientes de fontes fixas ou móveis 

devido a rodovia, ou até mesmo de queima de biomassa na região. 

A presença de extensas áreas utilizadas para fins agrícolas e atividades 

pecuárias somados aos fatores meteorológicos – estações secas e altas 

temperaturas, tornam o Mato Grosso do Sul um dos estados com maiores 
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ocorrências de queimadas. Estudos realizados revelam que grande parte dos 

registros ocorrem no Pantanal, localizado à oeste das Estações (JUNIOR, 2012). 

 

5.4.2 Material Particulado 

 

As Figuras 17 e 18 demonstram, respectivamente, os resultados das 

concentrações de MP1 e MP2,5 para a Estação 3.  

No monitoramento realizado, tanto o limite diário, visualizado na Figura B3, 

quanto o anual, adotados para o MP2,5 foram excedidos no período amostrado 

tomando como referência o padrão da OMS, uma vez que ultrapassaram 10 µg/m³ 

em 2015 e 25 µg/m³ durante 36 dias da série. Em contrapartida, não extrapolaram 

os valores determinados pela CETESB e EPA (Tabela 4). Vale ressaltar que para o 

tamanho de partícula de 1 µm não existe padrão nacional ou internacional. 

 

Figura 17 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
MP1 na Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 18 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
MP2,5 na Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Semelhante ao comportamento obtido para as médias horárias e de dias da 

semana do monóxido de carbono na Estação 3, os materiais particulados de 1 e 2,5 

µm também possuem concentrações elevadas no período noturno e pequena queda 

no final da semana (Figuras 17 e 18). 

Além disso, como o esperado, a Estação 3 apresentou os maiores índices no 

inverno. Esse período é caracterizado por clima seco, coincidindo com o grande 

aumento de queimadas urbanas e rurais, e uma maior estabilidade atmosférica em 

virtude de temperaturas mais baixas, reduzindo a dispersão dos poluentes.  

As concentrações médias diárias para as partículas inaláveis (MP10) e as 

anuais, mensais, horárias e de dia da semana podem ser visualizadas nas Figuras 

B4 e 19. Tanto o padrão primário, quanto o secundário do CONAMA e da EPA é de 

150 µg/m³ para um tempo de amostragem diário e 50 µg/m³ anual. Nota-se, assim, 

que nos anos de 2011, 2012 e 2013, para a Estação 1, houveram ultrapassagens 

para as médias diárias e anuais, atingindo cerca de 800 µg/m³ e 60 µg/m³, 

respectivamente. Um pico em 2016 também excedeu o limite diário. 

Com relação aos limites da CETESB e da OMS, as médias anuais excederam 

o padrão entre 2011 e 2014 na Estação 1, e apenas em 2014 para o limite da OMS 

na Estação 3. Diversos picos de médias diárias não se enquadraram ao limite 

estipulado para as Estações 1 e 3. 
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Vale ressaltar que o MP10 amostrado na Estação 1 foi o poluente com o maior 

número de ultrapassagens do limite diário. O registro de dias acima do padrão 

foram: 44 dias (~2% dos dados) para o CONAMA n° 003/90 e a EPA, 116 dias (~5% 

dos dados) para a CETESB e 629 dias (~31% dos dados) para a OMS. 

Apesar de ser um dado preocupante para a saúde da população e para o 

meio ambiente, constata-se uma queda acentuada nas concentrações de MP10 ao 

longo dos últimos 3 anos nas regiões analisadas. 

 

Figura 19 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
MP10 nas Estações 1 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Da mesma forma que as partículas finas, verifica-se uma tendência de 

sazonalidade da concentração do MP10 no inverno, bem como uma pequena 

redução no final de semana. Já com relação às médias horárias, foram registradas 

as maiores concentrações durante a noite e no início da manhã. 

Em seu estudo, Castanho (1999) obteve uma redução nas concentrações 

médias do material particulado fino e grosso no período do verão durante análises 

realizadas em São Paulo entre os anos de 1997 e 1998. O contrário ocorreu no mês 

de julho, onde a taxa de precipitação foi mínima, e, consequentemente, houve 

menor eficiência de remoção do particulado da atmosfera. Lima (2007) apresentou 

resultados semelhantes para amostragens realizadas em Uberlândia. 
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Os resultados revelaram, ainda, médias superiores para a Estação 1 se 

comparadas com a Estação 3. A Estação 1 é a menos exposta ao tráfego veicular, 

porém possui maior proximidade às áreas rurais, e, portanto, é mais suscetível a 

receber emissões de MP10 na atmosfera provenientes de queimadas. Além disso, 

emissões provenientes das caldeiras de indústrias localizadas no estado de São 

Paulo podem chegar a região trazidas pelo vento.  

 

5.4.3 Partículas Totais em Suspensão 

 

A Figura 20 ilustra as médias obtidas para as partículas totais em suspensão 

na Estação 1. Vale ressaltar que parte dos dados do PTS foram retirados da análise, 

em virtude da presença de picos muito elevados na série, conforme pode ser 

visualizado na Figura B5, que demonstra as concentrações média diárias desse 

poluente com todos os dados da série.  

Estes picos provavelmente são resultantes de inconsistências ou erros 

durante a amostragem, visto que fatores meteorológicos não explicariam 

concentrações de tal ordem, bem como observa-se que os valores de MP10 para o 

mesmo período não apresentaram o mesmo comportamento (Figura B4).  

Ao comparar as concentrações ao longo do ano com a Resolução CONAMA 

n° 003/90, verifica-se que o padrão secundário (60 µg/m³) de qualidade do ar foi 

ultrapassado nos anos de 2012, 2013 e 2014 e o primário (80 µg/m³) em 2013 e 

2014. Para as médias diárias, ilustrados na Figura B6, o limite primário foi excedido 

em 32 dias, e o secundário em 141 dias. 
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Figura 20 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
PTS na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se notar, ainda, que as variações diurnas, de dia da semana e sazonais 

para o PTS se assemelharam ao observado para os materiais particulados fino e 

grosso.  Com relação ao predomínio das maiores concentrações relacionadas com 

as direções do vento para o MP1 (Figura 21) foi semelhante ao resultado obtido para 

o CO. 

Ressalta-se que as falhas presentes na Figura 21 ocorreram devido a 

inexistência de dados de direção de vento para o intervalo compreendido entre 348° 

a 5,9° na Estação 3.  
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Figura 21 - Relação das concentrações médias de MP1 com a direção do vento monitorado pela 
Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.4.4 Óxidos de nitrogênio 

 

As concentrações médias de óxido nítrico, óxidos de nitrogênio e dióxido de 

nitrogênio podem ser visualizadas nas Figuras 22, 23 e 24, respectivamente.  

Os valores encontrados para o NO variaram de ~1,5 a 10 µg/m³ e para NOX 

de ~8 a 65 µg/m³. Não foi possível avaliar se ocorreu ultrapassagens dos padrões, 

visto que as legislações não preveem os limites permitidos para estes dois 

poluentes. Para as médias diárias, ilustradas por meio das Figuras B7 e B8, os picos 

de NO e NOX atingiram valores de ~45 e ~280 µg/m³, nesta ordem. 
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Figura 22 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
NO na Estação 2. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

As médias de dia da semana e mensais do NO apresentaram-se semelhantes 

ao comportamento avaliado para os poluentes anteriores. Houve elevação nas 

concentrações durante o inverno, causado pelas condições de estabilidade e clima 

seco, e pequena queda nos valores obtidos para os finais de semana, associando a 

maior porcentagem de contribuição desse poluente na atmosfera às fontes fixas.  

Os perfis horários ficaram similares aos do monóxido de carbono. Ocorreram 

picos de concentração no período da manhã entre 06:00 e 09:00h, coincidindo com 

o horário do tráfego. Durante a tarde, os movimentos convectivos da atmosfera 

auxiliaram na sua dispersão e durante a noite obteve-se valores mais elevados, com 

pico as 20:00h. Acúmulo que deve estar relacionado às condições meteorológicas.  

Os comportamentos do NOX e do NO2 foram muito próximos ao obtido do NO, 

porém em relação a sazonalidade, ocorreram picos durante o verão para a Estação 

1 e 3. Uma análise mais detalhada seria necessária para explicar o perfil encontrado, 

podendo este estar relacionado tanto a fatores meteorológicos desfavoráveis a 

dispersão, quanto a maiores concentrações lançadas na atmosfera. 
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Figura 23 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
NOX nas Estações 1 e 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para o dióxido de nitrogênio, as concentrações diárias (Figura B9) não 

ultrapassaram 50 µg/m³ para a Estação 2 e 100 µg/m³ para a Estação 3. As médias 

anuais variaram entre, aproximadamente, 5 e 37 µg/m³. Comparando as 

concentrações médias anuais com os padrões de qualidade do ar, afere-se que não 

houve nenhuma ultrapassagem.  

 
Figura 24 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 

NO2 nas Estações 2 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Vale ressaltar que o NO2 é um poluente predominantemente secundário. 

Assim, os valores elevados no período noturno podem estar associados não só as 

condições meteorológicas, mas também a sua formação que ocorre através de 

reações que envolvem o NO e o O3. Sendo o ozônio um precursor que apresentou 

queda durante a noite. 

Este mesmo comportamento foi observado por Tessarolo (2012) em estudos 

acerca da qualidade do ar no estado de São Paulo com características distintas de 

desenvolvimento econômico.  

Por último, as variações ocorridas entre as Estações 1 e 2 para o NOX e 2 e 

3 para o NO2 podem ser decorrentes das diferenças entre as características das 

fontes de emissão de cada região em conjunto com os sistemas meteorológicos de 

grande e/ou médias escalas, que influenciam na circulação e transporte de 

poluentes e seus precursores de um local para outro. 

 

5.4.5 Ozônio 

 

Os resultados das concentrações médias anuais, mensais, horárias, de dia da 

semana e diárias de O3 obtidos para as Estações 1 e 2, são apresentados nas 

Figuras B10 e 25. A média anual atingiu valor máximo de aproximadamente 120 

µg/m³ para o ano de 2014 e a diária de 700 µg/m³ na Estação 1. Valores inferiores 

foram observados na Estação 2, cujas médias anuais e diárias não atingiram 75 e 

130 µg/m³, respectivamente. 
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Figura 25 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de O3 
nas Estações 1 e 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Com relação a sazonalidade, verifica-se baixas concentrações nos meses de 

fevereiro e março, em virtude, provavelmente, da maior frequência de chuvas, 

consequentemente os índices de umidade relativa aumentam, favorecendo a 

deposição das partículas; e em julho, período em que há as menores temperaturas 

e, portanto, baixa formação do ozônio.   

Na Região Metropolitana de São Paulo, entre 1996 e 1999, e do Rio de 

Janeiro, em 2002, a avaliação da sazonalidade do ozônio revelou as menores 

concentrações ocorrendo no auge do verão, em virtude do aumento da nebulosidade 

(CETESB, 2002; CARVALHO et al., 2004). 

É possível observar, ainda, um perfil característico desse poluente, uma vez 

que apresenta níveis mais elevados entre 09:00 e 19:00h. Isso ocorre pois o O3 é 

um oxidante fotoquímico, cujo ciclo de formação depende de variáveis 

meteorológicas como a temperatura, o qual é mais elevada nesse período do dia. 

Resultado semelhante foi observado em estudo proposto por Tessarolo (2012), cujas 

concentrações encontradas de O3 foram maiores no período da tarde.  

Além disso, nota-se que as concentrações apresentaram baixa variação ao 

longo do dia, o que pode estar relacionado a altos níveis de incidências de radiação 

solar e temperatura até mesmo durante o início da manhã e o final da tarde, quando 

os raios tenderiam a diminuir.   
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Valores temporais das concentrações de O3 pela direção do vento monitorado 

pelas Estações 1 e 3 podem ser visualizadas nas Figuras 26 e 27.  

É possível constatar que as maiores concentrações na Estação 1 são 

registradas quando o vento está a norte e durante a noite e a oeste no período 

diurno. Ao contrário da segunda situação, a primeira demonstra um perfil noturno 

não esperado para o ozônio. Isto provavelmente ocorre devido as correntes de 

ventos que transportam este poluente formado ao longo do dia para a região onde 

está localizada a estação.  

É importante vincular a concentração de ozônio não só a poluentes lançados 

na atmosfera pelas fontes fixas e móveis, visto que as direções do vento apontam 

para oeste e norte, mas também por queimas de biomassa que podem chegar a 

região provenientes de longas distâncias.   

 

Figura 26 - Relação das concentrações médias de O3 com a direção do vento monitorado pela 
Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Diferente do observado para outros poluentes, o ozônio, na Estação 2, 

demonstrou grande variabilidade, ou seja, diversos períodos apresentaram médias 

elevadas. Perfil, este, que está associado ao fato de ser um poluente secundário, 

cujo sinergismo entre seus precursores e a variação na disponibilidade de luz solar 

causam grandes oscilações.  

 

Figura 27 - Relação das concentrações médias de O3 com a direção do vento monitorado pela 
Estação 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Constata-se, ainda, que os níveis de ozônio na  Estação 2 são fortemente 

afetados por ventos de nordeste, leste e sudeste. Regiões onde há grande 

concentração de fontes fixas, bem como pode apresentar contribuição de 

precursores lançados pelas atividades poluidoras do estado de São Paulo.  
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5.4.6 Óxidos de enxofre 

 

Os resultados obtidos para o SO2, apresentados nas Figuras B11 e 28 

revelam que as concentrações anuais estão acima do padrão secundário estipulado 

pelo CONAMA n° 003/90 e pela CETESB para o ano de 2014, na Estação 1. Quanto 

as médias diárias, houveram ultrapassagens dos padrões CETESB em 69 dias de 

amostragem, da OMS para 209 dias e do padrão secundário do CONAMA n° 003/90 

em 59 dias. 

As Figuras B12 e 29 demonstram os níveis médios anuais, mensais, horários, 

de dia da semana e diários de TRS para a Estação 1. Porém, as legislações não 

preveem os limites permitidos para este poluente.  

Verifica-se, ainda, os valores mais altos das séries foram obtidos em 2013 e 

2014. Podendo ser resultado de eventos atípicos e até mesmo pontuais, cujas 

causas não foram passíveis de serem identificadas.  

 

Figura 28 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
SO2 na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 29 - Concentrações médias anuais, mensais, horárias e diárias por dia da semana de 
TRS na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

As piores condições de qualidade do ar foram obtidas a partir das 15 horas, 

com picos a noite, durante o meio da semana e nos meses do verão para o SO2 e 

verão e inverno para o TRS. Comportamento semelhante ao observado para a maior 

parte dos poluentes analisados nesse estudo, exceto para a sazonalidade.  

A Figura 30 apresenta o perfil de concentração média de SO2 com relação à 

direção do vento. Pode-se observar que os níveis mais elevados ocorreram 

associadas à direção do vento de noroeste, podendo indicar, forte influência de 

indústrias localizadas mais ao norte, ou até mesmo do aeroporto sobre as 

concentrações desse poluente.  
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Figura 30 - Relação das concentrações médias de SO2 com a direção do vento monitorado pela 
Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.5 Índice de Qualidade do Ar 

 

Visando qualificar o ar ao qual a população estava exposta, calculou-se o 

índice de qualidade do ar para cada poluente monitorado por legislação (CO, MP2,5, 

MP10, O3, NO2 e SO2). Ressalta-se que a classificação obtida considera a ação do 

poluente de forma individual sobre o ambiente.  

 

5.5.1 Monóxido de Carbono 

 

Observa-se pelas Figuras 31, 32 e 33 que a qualidade do ar do município de 

Três Lagoas não está sendo afetada pela emissão de CO, visto que foi classificada 

como “boa” nas Estações 1, 2 e 3, e para todo o período de estudo. Isto 
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provavelmente se deve ao controle exercido sob as fontes fixas e à redução das 

emissões dos veículos leves novos, em atendimento aos limites cada vez mais 

rígidos do PROCONVE, relacionado à renovação da frota existente. 

 

Figura 31 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao CO para a Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 32 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao CO para a Estação 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 33 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao CO para a Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.2 Material Particulado 2,5 µm 

 

A partir da análise da Figura 34, observa-se que o MP2,5 apresentou índice de 

qualidade do ar “moderado” para os dois anos monitorados pela Estação 3. Além 

disso, o aumento da porcentagem da faixa “boa” no ano de 2016, pode ser indicativo 

de controle das fontes de lançamento desse poluente.   

 

Figura 34 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao MP2,5 para a Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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5.5.3 Material Particulado 10 µm 

 

As Figuras 35 e 36 ilustram a porcentagem de cada faixa de classificação do 

índice de qualidade do ar anual obtido para o MP10. Pode-se verificar que a 

qualidade vêm sendo afetada pelos poluentes, visto que foi considerada “moderada” 

para a Estação 3 e obteve classificação “muito ruim” durante 2011 e 2013, “péssima” 

em 2012, “ruim” em 2014 e “moderada” em 2016 para a Estação 1,  a exceção 

ocorreu em 2015 , quando obteve seu limite no índice “boa”. 

Apesar disso, é possível observar uma significativa melhora no ar da região, 

uma vez que a porcentagem da faixa “boa” tem aumentado nas Estações  1 e 3 com 

o passar dos anos.  

 

Figura 35 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao MP10 para a Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 36 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao MP10 para a Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.4 Dióxido de Nitrogênio 

 

Em relação ao NO2, a qualidade do ar foi considerada “boa” para todo 

período, e “moderada” (0,17%) para o ano de 2015 amostrados pela Estação 3. As 

Figuras 37 e 38 ilustram os valores anuais do IQA para o NO2.  

 

Figura 37 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao NO2 para a Estação 2 . 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 38 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao NO2 para a Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.5 Ozônio 

 

A partir das Figuras 39 e 40, pode-se observar que para o O3 a Estação 1 

apresentou classificação péssima entre 2012 a 2015 e boa em 2011 e 2016. 

Enquanto que na Estação 2 obteve classificação “ruim” durante os anos de 2003, 

2009 e 2010, “boa” entre 2012 e 2014 e “moderada” para os demais anos 

monitorados.  

Estas ultrapassagens do padrão podem estar associadas a condições 

meteorológicas desfavoráveis à dispersão ou as emissões dos precursores de 

ozônio pelas fontes fixas e móveis da região.  
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Figura 39 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao O3 para a Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 40 - Índice de Qualidade do Ar em ralação ao O3 para a Estação 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

5.5.6 Dióxido de Enxofre  

 

Para o SO2, a qualidade do ar na Estação 1, conforme visualizado na Figura 

41, foi considerada  “ruim” para os anos de 2013 e 2014, “boa” em 2011 e moderada 

para os demais anos. Entretanto a maior porcentagem se manteve na faixa “boa” ao 

longo de todo o período, o que pode estar associado a redução do teor de enxofre 

dos combustíveis, tanto industrial como automotivo. 
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Figura 41 - Índice de Qualidade do Ar em relação ao SO2 para a Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou caracterizar a qualidade 

do ar do município de Três Lagoas, englobando os níveis de concentração dos 

poluentes ao longo dos anos, a análise do atendimento das legislações vigentes e 

os efeitos da meteorologia sob a dispersão dos poluentes.  

Os resultados obtidos evidenciaram a presença de similaridades no 

comportamento dos poluentes monitorados. De modo geral, ocorreram quedas nas 

concentrações anuais, exceto para o CO e SO2, e elevação nos níveis dos poluentes 

durante o outono e o inverno, causado pelas condições de estabilidade e clima seco, 

com exceção do NOX e do SO2. Além disso, foi possível identificar baixa variação 

nos valores obtidos para os finais de semana, associando a maior porcentagem de 

contribuição dos poluentes na atmosfera da região às fontes fixas ou a episódios de 

queima de biomassa. 

As médias horárias demonstraram picos leves no início de expediente de 

trabalho, associado a atividade veicular; e valores elevados no período noturno (em 

torno das 20:00 horas), podendo estar relacionado às condições meteorológicas 

desfavoráveis de dispersão, a redução da altura da camada limite e ao aumento da 

circulação de veículos entre o final do dia e o início da noite. A exceção ocorreu para 

o O3, com níveis mais elevados entre 09:00 e 19:00h, em virtude da maior 

ocorrência de reações fotoquímicas no período em que a radiação solar é mais 

intensa. 

A avaliação comparativa entre os dados dos monitoramentos e os padrões 

estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 003/90, CETESB, EPA e OMS revelaram 

ultrapassagens das concentrações máximas permitidas. Em quatro dos cinco 

poluentes analisados (MP2,5, MP10, PTS, SO2, NO2) houveram desconformidades, 

apenas o NO2 se manteve dentro de todos os limites estabelecidos. 

Em contrapartida, o cálculo do IQA demonstrou que as emissões de CO, NO2 

e MP2,5 praticamente não vêm afetando a qualidade do ar de Três Lagoas; e apesar 

de encontrar índices “ruins” ou “péssimos” para o MP10, SO2 e O3 na Estação 1, 

observou-se uma significativa melhora no ar da região para os últimos anos 

monitorados. 

Destaca-se, ainda, que a metodologia utilizada permitiu uma ampla 

abordagem meteorológica e da concentração dos poluentes no município de Três 
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Lagoas. Entretanto, a continuidade e o aprofundamento de estudos na área são 

necessários para se obter um significativo controle dos efeitos causados sob o meio 

ambiente e à saúde da população.  

Desta forma, recomenda-se para futuros trabalhos: a utilização de dados da 

Estação 4, permitindo obter maiores resultados; a incorporação de imagens de 

satélite e modelagem numérica para estudo da dispersão dos poluentes; e a 

avaliação apenas dos dados representativos, possibilitando maior exatidão e 

compatibilidade com o comportamento real dos poluentes.   
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APÊNDICE A - Representatividade dos dados 

 

Tabela A1 - Porcentagem de representatividade dos dados das Estações 1, 2 e 3. 

Variável  Média Diária (%) Média Mensal (%) Média Anual (%) 

 
Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 1 Est. 2 Est. 3 

MP1 - - 98 - - 80 - - 80 

MP2,5 - - 99 - - 85 - - 100 

MP10 99 - 97 97 - 80 100 - 80 

PTS 99 - - 95 - - 87 - - 

NO - 69 - - 63 - - 76 - 

NO2 - 91 57 - 84 48 - 89 60 

NOX 89 96 - 77 89 - 73 89 - 

O3 92 92 - 88 88 - 93 93 - 

CO 79 79 79 76 76 80 87 87 100 

SO2 90 - - 80 - - 87 - - 

TRS 85 - - 68 - - 80 - - 

Temperatura 100 100 98 95 95 84 100 100 100 

Umidade Relativa 98 98 98 94 94 84 100 100 100 

Velocidade Vento 99 99 98 95 95 84 100 100 100 

Direção Vento 99 99 98 95 95 84 100 100 100 

Fonte: Autoria própria. 
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APÊNDICE B – Médias diárias dos poluentes 

 

Figura B1 - Concentrações médias diárias de CO nas Estações 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B2 - Concentrações médias diárias de MP1 na Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura B3 - Concentrações médias diárias de MP2,5 na Estação 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B4 - Concentrações médias diárias de MP10 nas Estações 1 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura B5 - Concentrações médias diárias de PTS na Estação 1 com todos os dados. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B6 - Concentrações médias diárias de PTS na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura B7 - Concentrações médias diárias de NO na Estação 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B8 - Concentrações médias diárias de NOX nas Estações 1 e 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura B9 - Concentrações médias diárias de NO2 nas Estações 2 e 3. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B10 - Concentrações médias diárias de O3 nas Estações 1 e 2. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura B11 - Concentrações médias diárias de SO2 na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Figura B12 - Concentrações médias diárias de TRS na Estação 1. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 


