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RESUMO 

A atmosfera do planeta é dos raros recursos naturais que é compartilhado pelo mundo inteiro, 

sendo seus efeitos negativos globalmente sentidos. O modelo de desenvolvimento introduzido 

pelo processo de produção capitalista, onde o homem passou a produzir e usar as energias 

disponíveis de forma muito mais acelerada do que outrora, é o cerne da problemática 

ambiental que ora vivenciamos. A poluição atmosférica, tal como diversas outras questões de 

degradação ambiental, estão intrinsecamente ligadas ao modelo de desenvolvimento 

econômico. Os veículos movidos por combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pela 

poluição atmosférica nas regiões urbanas. Partindo desta premissa,  abordou-se neste trabalho 

a questão do fluxo de automóveis e do uso de combustíveis fósseis na cidade de Juiz de Fora. 

Os resultados  da blitz “Operação Oxigênio” do Programa de Controle de Poluição 

Atmosférica Veicular da GETTRAN – Agência de Gestão do Transporte e Trânsito da 

Prefeitura de Juiz de Fora, que visa combater e fiscalizar a poluição atmosférica causada por 

veículos automotores, são aqui apresentados. Estes resultados foram analisados de  forma a 

contribuir para o melhor conhecimento dos problemas da poluição atmosférica veicular na 

cidade, visando a busca de soluções aplicáveis na gestão ambiental dos centros urbanos. Além 

disso foram abordados neste estudo uma fundamentação teórica sobre fontes móveis e  

poluição atmosférica, poluição veicular e saúde humana, poluição veicular no Brasil e em Juiz 

de Fora, e ainda Políticas e Legislações pertinentes. Considerações sobre a influência dos 

aspectos de posição geográfica e clima sobre a dispersão dos poluentes atmosféricos também 

foram discutidas. Este trabalho contou com colaborações do Laboratório de Climatologia e 

Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora - LABCAA e da  GETTRAN, 

ambas de suma importância para elaboração deste.  
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ABSTRACT 

The atmosphere of the planet is one of the rare natural resources that are shared by the entire 

world, and its negative effects can be globally experienced. The development model 

introduced with the capitalist production, where the man started to produce and use the 

available energy much faster than before, is the origin of the environmental problems that we 

are facing. The atmospheric pollution, as other topics of the environment degradation, is 

intrinsically related to the economic model. The combustion of fossil fuels by vehicles are the 

major responsible for the atmospheric pollution in urban regions. For this reason, the aim of 

this work is the study of  the  automobiles and the use of fossil fuel in the city, through the 

analyses of the source emission of the atmospheric pollutants and its effect on the population. 

The results of “Operação Oxigênio”, a controlling program of atmospheric pollution made by 

GETTRAN – Municipal Agency of Management of Transport and Transit in the city of Juiz 

de Fora, that aims to monitor the atmospheric pollution caused by vehicles, are presented 

here. These results had been analyzed in order to contribute for the understanding of the 

atmospheric pollution problems in the city, aiming for applicable solutions in the 

environmental management of urban centers. Additionally, it is shown in this study some 

fundaments on mobile sources and atmospheric pollution, air pollution and human health, air 

pollution in Brazil and Juiz de Fora, and related Politics and Legislations. A discussion on the 

influence of the geographic position and climate on the dispersion of the atmospheric 

pollutants is also presented. This work was developed with contributions of the Laboratory of 

Climatology and Environmental Analysis of the Federal University of Juiz de Fora and  

GETTRAN, both of utmost importance for its elaboration. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Hoje em dia, o ser humano apenas tem ante si três grandes problemas que foram 

ironicamente provocados por ele  próprio: a superpovoação, o desaparecimento dos recursos 

naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre estes problemas, vistos sermos nós a 

sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação.” Jacques Yves Cousteau (1910-

1997). 

Para Freitas (2008) os impactos da poluição veicular vão além das fronteiras regionais, pois  é  
 

uma fonte reconhecida de emissões que contribuem para o efeito estufa e 
para o aquecimento global. Segundo a organização não governamental 
Greenpeace "anualmente, cada carro joga à atmosfera uma quantidade de 
CO2 equivalente a 4 (quatro) vezes o seu peso. E mais de 4 bilhões de 
toneladas de CO2 são emitidas por veículos da frota mundial. 

Segundo Esteves et al (2008), a poluição atmosférica, tal como diversas outras questões de 

degradação ambiental, está intrinsecamente ligada ao modelo de desenvolvimento econômico. 

O modelo de desenvolvimento introduzido pelo processo de produção capitalista, onde o 

homem passou a produzir e usar as energias disponíveis de forma muito mais acelerada do 

que outrora, é o cerne da problemática ambiental que ora vivenciamos.  

Este modelo econômico dissemina a idéia de acumulação não só de bens mas, principalmente 

de capital, e assimilando esta concepção, passamos a admitir que o ter é mais importante que 

o ser, passamos a julgar as pessoas não por características como personalidade e moral, mas 

sim pelo quanto ela foi capaz de acumular ao longo da vida. Sociedades com maiores rendas 

tendem a utilizar mais energia do que as sociedades menos abastadas. As pessoas, atualmente, 

consomem muito mais para mostrar que podem ter, do que por real necessidade, como meio 

de se inserir no ambiente em que convivem.  

Neste segmento, os autores ainda citam que é necessário que o ser humano se insira como 

causa da problemática ambiental, como um ator desse processo, consciente de que a sua 

permanência no planeta depende de que o mesmo esteja em equilíbrio. É necessário que ele 

tenha a percepção que degradando e destruindo a natureza, seja através do uso de 

combustíveis fósseis, seja através da falta de tratamento adequado dos resíduos (sejam eles 

sólidos ou líquidos) ou do desmatamento que nos coloca no ranking mundial, em terceiro 

lugar, como poluidores atmosféricos, ele está extrapolando a capacidade de suporte do 

planeta, tendo como conseqüência a perspectiva de dias com baixa qualidade de vida.   
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A poluição do ar causada através do transporte tem sido considerada merecedora de estudo 

pelo fato do aumento crescente de automóveis nos centros urbanos, que freqüentemente 

poluem em escala bem maior do que seria absorvível pelo ambiente. 

Os motores de combustão1 interna automotivos produzem mais poluentes por unidade de 

combustível queimado que as instalações energéticas estacionárias, em virtude de 

funcionarem freqüentemente com deficiência de oxigênio, por ocorrer uma combustão não 

estacionária (cada chama tem duração de 0,0025s) e ainda pelo fato da chama ter contato com 

superfícies resfriadas (SANTOS et al, 2001). 

Segundo MMA (2006), de acordo com a sua origem, os poluentes podem ser classificados 

como poluentes primários2 e poluentes secundários3, tendo como precursores os 

hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio (NOx). A partir de alguns processos denominados 

genericamente de sumidouros, esses poluentes podem desaparecer mais ou menos 

rapidamente, pois podem ser captados pelos vegetais, pela terra ou oceanos ou transformados 

quimicamente em outros compostos. 

É importante frisar que a qualidade do ar pode mudar em função das condições 

meteorológicas que determinam uma maior ou menor diluição dos poluentes (CETESB, 

2008). É por isso que a qualidade do ar piora com relação aos parâmetros monóxido de 

carbono, material particulado e dióxido de enxofre, durante os meses de inverno, quando as 

condições meteorológicas são mais desfavoráveis à dispersão dos poluentes. Já o ozônio 

apresenta maiores concentrações na primavera e verão, por ser um poluente secundário que 

depende da intensidade de luz solar para ser formado.  

Um poluente pode ter diversas origens, denominadas fontes. As fontes de emissão diretas na 

atmosfera podem ser enquadradas conforme as atividades geradoras, dentro da classificação 

apresentada na Tabela 1: 

 

 

                                                 
1 Reação química de oxidação-redução em que estão presentes um combustível e um comburente, geralmente o 
oxigênio, é a fonte de energia mais utilizada (MAZZINI, 2006). 
2 Emitidos diretamente na atmosfera já na forma de poluentes. 
3 Formados na atmosfera a partir de reações químicas ou mesmo fotoquímicas entre dois ou mais poluentes. 
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Tabela 1 - Relação entre Fontes e seus Poluentes Característicos. 
Fontes 

Classificação Tipo 
Poluentes 

Combustão 
Material particulado, Dióxido de enxofre, Trióxido de enxofre, 
Monóxido de carbono, Hidrocarbonetos e Óxidos de 
nitrogênio 

Processo 
industrial 

Material particulado (fumos, poeiras e névoas). 
Gases: SO2, SO2, HCl e Hidrocarbonetos, HF, H2S, NOx 

Queima de 
resíduos sólidos 

Material particulado 
Gases: SO2, SO3, HCl, NOx 

Fontes fixas 

Outros Hidrocarbonetos, material particulado 
Veículos 

automotores 
Material particulado, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrogênio, hidrocarbonetos e óxidos de enxofre 

Aviões e barcos Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio 
Fontes móveis 

Locomotivas, etc Ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos 

Fontes naturais 
Material particulado – poeiras 
Gases – SO2, HCl, NOx, hidrocarbonetos 

Reações 
Químicas 

Poluentes secundários – O3, aldeídos; Ácidos orgânicos, nitratos orgânicos; 
aerossol fotoquímico etc. 

MP = Material particulado, CO = Monóxido de carbono, SO2 = Dióxido de enxofre, SO3 = Trióxido de 
enxofre, NO2 = Dióxido de nitrogênio, NOx = Óxidos de nitrogênio, H2S = Ácido sulfídrico, HF = 
Ácido fluorídrico, HC = Hidrocarbonetos e outros compostos orgânicos, O3 = Ozônio, HCl = Ácido 
Clorídrico. 
Fonte: MMA (2006). 

Conforme a CETESB (2008), nas áreas metropolitanas o problema da poluição do ar tem-se 

constituído numa das mais graves ameaças à qualidade de vida de seus habitantes. As 

emissões causadas por veículos carregam diversas substâncias tóxicas que, em contato com o 

sistema respiratório, podem produzir vários efeitos negativos sobre a saúde. Essa emissão é 

composta de gases como: monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrogênio (NOx), 

Hidrocarbonetos (HC), Óxidos de enxofre (SOx), Material Particulado (MP), dentre outros. 

Motivada pela constatação proferida por Cousteau (1910-1997), e sabedora que a atmosfera 

do planeta é dos raros recursos naturais que é compartilhado pelo mundo inteiro, sendo seus 

efeitos negativos globalmente sentidos, definiu-se como objetivo deste estudo a avaliação de 

emissões veiculares  na cidade de Juiz de Fora e do monitoramento da Qualidade do Ar, a 

partir da análise do poluente MP10. Para isso acompanhou-se o monitoramento veicular 

realizado, através do Programa de Controle de Poluição Atmosférica Veicular da GETTRAN. 

Pretende-se através do conhecimento do processo da problemática da poluição atmosférica 

veicular, contribuir na busca de soluções aplicáveis na gestão ambiental dos centros urbanos, 

mostrando os efeitos dos poluentes emitidos por fontes veiculares na saúde humana e 
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analisando os resultados das medições encontrados e comparando-os  com o preconizado na 

legislação vigente. 

Através de uma abordagem de estudo de caso, pretende-se através deste estudo analisar de 

que forma o monitoramento da poluição veicular na cidade de Juiz de Fora contribui para o 

conhecimento do processo da problemática da poluição atmosférica veicular nos centros 

urbanos, na busca de soluções aplicáveis na gestão ambiental.  

Pretende-se através deste estudo evidenciar a necessidade de uma mudança de paradigma por 

parte dos cidadãos de centros urbanos, preservando assim tão importante recurso natural: o ar, 

essencial a nossa vida. Para efetivar este estudo foi realizada revisão bibliográfica,  consultas 

a órgãos afins e pesquisa de campo. 

O Capítulo corrente apresenta a introdução e os objetivos deste trabalho. 

No Capítulo 2  é realizada uma fundamentação teórica sobre fontes móveis e a poluição 

atmosférica, o que poderá proporcionar aos leitores uma visão mais abrangente desta 

problemática, a partir da constatação de que os veículos movidos por combustíveis fósseis são 

os maiores responsáveis pela poluição atmosférica nos centros urbanos. Neste capítulo 

também são abordados temas como a poluição veicular e saúde humana, a poluição veicular 

no Brasil e em Juiz de Fora, e ainda políticas e legislações pertinentes.  Esta visão poderá 

levar as pessoas a mudarem alguns paradigmas, resultando em ganhos reais para o ambiente e 

conseqüente qualidade de vida. 

No Capítulo 3 são apresentadas algumas informações e considerações sobre posição 

geográfica e clima da área em estudo, e sua correlação com a dispersão dos poluentes 

atmosféricos. Também são discutidos os resultados sobre o monitoramento da Qualidade do 

Ar pertinentemente à análise de emissão de MP10
4. 

No Capítulo 4 buscou-se abordar a implementação de monitoramento veicular realizado na 

cidade de Juiz de Fora, através do Programa de Controle de Poluição Atmosférica Veicular – 

Operação Oxigênio, analisando de que forma este monitoramento contribui para o 

                                                 
4 Material Particulado Inalável: composto de partículas com diâmetro equivalente menor que 10µm. São as 
partículas de maior interesse para a saúde, ou seja, aquelas que têm poder de penetração maior que 50% no trato 
respiratório médio e inferior (MAZZINI, 2006). 
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conhecimento do processo da problemática da poluição atmosférica veicular na busca de 

soluções aplicáveis na gestão ambiental dos centros urbanos. 

Nas Considerações finais são ressaltadas questões tratadas ao longo do trabalho, mostrando a 

ineficiência do monitoramento da qualidade do ar nas cidades: faltam redes e séries históricas; 

necessidade de aumento da fiscalização; mudanças na indústria automobilística, com veículos 

movidos a combustíveis menos poluentes e, principalmente mudança nos hábitos de 

transporte. 
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2 AS FONTES MÓVEIS  E A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA  

A poluição do ar passa a ser uma problemática ambiental a partir da Revolução Industrial, 

quando começaram a ser adotadas técnicas baseadas na queima de grandes quantidades de 

carvão, lenha e, posteriormente, óleo combustível. Desde então, se iniciou a perda gradativa 

da qualidade do ar nos grandes centros urbano-industriais, com reflexos nítidos na saúde de 

seus habitantes (RUSSO, 2008).  

A qualidade do ar urbano é determinada por um complexo sistema de fontes fixas5 e móveis6, 

sendo um sério problema ambiental que vem se agravando nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, tornando-se um dos maiores desafios para a gestão das cidades. Segundo 

Ferraz e Motta (2008), o crescente número de veículos automotivos em circulação, que se 

caracterizam como uma fonte poluidora móvel, vem aumentando consideravelmente as 

concentrações de poluentes atmosféricos nas principais regiões urbanas durante as últimas 

décadas. O número elevado de veículos, provoca a diminuição da velocidade média de 

percurso, acarretando aumento da emissão de gases, para a mesma quilometragem percorrida. 

Ocorrem no motor reações químicas associadas ao processo de combustão, e, através do  tubo 

de escapamento dos veículos são emitidos poluentes, tais como: monóxido de carbono, 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, ácidos orgânicos e material 

particulado. Este último, devido ao seu tamanho microscópico, às suas propriedades químicas, 

e à sua persistência na atmosfera, pode se constituir em riscos graves à saúde pública, que 

variam desde irritação nos olhos a problemas respiratórios, causando custos diretos e indiretos 

para a sociedade. 

De acordo com Baird (2002), a presença de hidrocarbonetos voláteis na gasolina é vital à 

baixas temperaturas para permitir a partida dos motores. A gasolina apresenta características 

de combustão insatisfatórias quando queimada em motores de combustão interna: uma 

mistura de ar e gasolina vaporizada tende a sofrer ignição espontânea no cilindro do motor 

antes que seja comprimida e receba uma descarga elétrica para provocar sua ignição, logo o 

motor sofre “detonações” e perde potência. Para sanar este problema, toda gasolina é 

formulada para conter substâncias antidetonantes. A capacidade de uma gasolina em gerar 

                                                 
5 Emissores de poluição cuja localização é fixa, por exemplo, uma indústria (MAZZINI, 2006) 
6 Emissores de poluição que se deslocam, por exemplo, motores à combustão interna – caminhões, automóveis, 
aviões (MAZZINI, 2006). 
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potência sem que ocorram detonações no motor é medida por meio de seu índice de octana7. 

A gasolina produzida através da destilação do óleo cru tem um índice de octana aproximado 

de 50, considerado baixo para ser usado em veículos. Durante décadas adicionou-se 

compostos como o chumbo tetrametila, Pb(CH3)4, para prevenir a detonação do motor. No 

entanto, estes aditivos têm sido banidos em muitos países, dente eles o Brasil, visto sua 

toxicidade. A alternativa ao uso destes aditivos para aumentar o octanagem é misturar à 

gasolina, quantidades significativas de alcanos altamente ramificados ou BTX8 ou outras 

substâncias orgânicas como MTBE9. Os hidrocarbonetos BTX que substituem os alcanos, são 

mais reativos que estes, causando maior poluição fotoquímica no ar. Daí, a redução da 

poluição por chumbo  teve como conseqüência a produção de mais smog.  

A palavra smog  é uma combinação de smoke (fumaça) e fog (nevoeiro). A luz solar é vital 

para a formação do smog fotoquímico, pois aumenta as concentrações de radicais livres que 

participam do processo de formação que abrange centenas de reações diferentes, envolvendo 

um número indeterminado de substâncias químicas, que ocorrem simultaneamente. Baird cita 

que as atmosferas urbanas têm sido definidas como “reatores químicos gigantescos”. Os 

reagentes originais mais importantes nas ocorrências de smog fotoquímico são o óxido nítrico 

e os hidrocarbonetos, provenientes da queima incompleta dos motores de combustão interna 

(BAIRD, 2002).  

Segundo Santos et al (2001) a relação ar/combustível dos motores à gasolina apresentam uma 

relação praticamente constante e perto do valor estequiométrico10, enquanto que os motores 

movidos à diesel apresentam uma relação extremamente variável, geralmente uma mistura 

pobre. Os motores de combustão interna que utilizam gasolina apresentam altas taxas de  

emissões de CO e HC enquanto que os movidos a diesel apresentam baixas taxas de emissão 

destes poluentes, emitindo no entanto, taxas consideráveis de particulados. Observa-se na 

Tabela 2 a comparação das emissões de um motor de combustão interna operando com 

gasolina e diesel. 

                                                 
7 Índice de octana (octanagem): indicador da capacidade de um produto resistir a altas pressões sem que ocorra 
explosão espontânea  (PETROBRÁS, 2008). 
8 Refere-se às primeiras letras das palavras benzeno, tolueno e xileno (BAIRD, 2002). 
9 É um éter adicionado à gasolina para aumentar a octanagem, tal como o álcool etílico. O éter metil-terc-butílico 
é conhecido pela sigla em inglês MTBE (BAIRD, 2002). 
10 Os cálculos estequiométricos baseiam-se nos coeficientes de uma reação química. Eles fornecem as razões nas 
quais os mols de uma substância reagem com ou formam os mols de outra. Assim, a equação balanceada fornece 
as relações quantitativas entre todos os reagentes e produtos (SILVA,  2008). 
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Tabela 2- Comparação das emissões de um motor de combustão interna operando com gasolina e 
diesel 
Combustível CO (%) CxHy (ppm) NOx (ppm) SOx (ppm) Particulados (g/m³) 

Diesel 0,10 300 4000 200 0,50 
Gasolina 10 1000 4000 60 0,01 

Fonte: Adaptado de Santos et al (2001). 

O combustível, formado por hidrocarbonetos e produtos indesejáveis (enxofre, por exemplo) 

juntamente com o ar (N2 + O2) é queimado dentro das câmaras de combustão dos motores a 

Ciclo Otto11. A reação química que se processa entre o combustível e o oxigênio contido no ar 

é deflagrada pela centelha (faísca) elétrica da vela de ignição. No motor a Ciclo Diesel, a 

ignição se dá quando o combustível é injetado no ar comprimido. Há uma relação de 

compressão muito maior que do que no motor a Ciclo Otto, permitindo que o ar atinja uma 

temperatura suficientemente elevada para a autoignição do combustível. O motor a Ciclo 

Diesel é aproximadamente 50% mais eficiente que o motor Otto. Um bom motor a Ciclo 

Diesel de caminhão hoje em dia tem uma eficiência térmica de 44 a 46%, enquanto que o 

melhor motor a Ciclo Otto gera em torno de 30% (MONTEIRO, 2008). 

Para melhor ilustrar a diferença entre os motores a Ciclo Otto e Diesel, apresenta-se A Tabela 

3 para acompanhamento do paralelo do funcionamento dos motores nos quatro ciclos de 

funcionamento: 

Tabela 3 – Funcionamento dos motores Ciclo Otto e Diesel 

Ciclos de funcionamento Ciclo Otto 
(gasolina ou álcool) Ciclo Diesel 

Admissão Aspiração da mistura ar-
combustível 

Aspiração e enchimento dos 
cilindros apenas com ar 

Compressão 
Compressão da mistura numa 

taxa em torno de 9:1 (gasolina) 
ou 12:1 (álcool) 

Compressão do ar puro, numa 
taxa acima de 20:1 

Combustão Ignição por centelha da vela e 
explosão da mistura 

Injeção de óleo diesel, auto-
inflamação pelo calor da 
compressão, combustão à 
medida em que é injetado 

Escapamento Saída dos gases queimados Saída dos gases queimados 
Fonte: Samahá (2008) 

A Tabela 4 apresenta os índices representativos dos gases de exaustão dos veículos 

automotores, de acordo com o regime de funcionamento dos veículos.  

                                                 
11 Ciclo termodinâmico utilizado em motores, no qual a explosão se dá a partir da ocorrência de uma centelha. 
Utiliza como combustível gasolina, álcool ou sua mistura (PETROBRAS, 2008). 
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Tabela 4 - Composição dos gases de exaustão de veículos automotores (1) 
Modo de Operação 

Poluente 
Ponto Morto Acelerando 

Velocidade 
Constante 

Desacelerando 

Gasolina 
CO 100 42 39 57 
HC 7,7 2,3 1,4 14 

NOx 0,04 1,4 0,9 0,03 
Diesel 

CO - 1,4 - - 
HC 0,6 0,3 0,15 0,4 

NOx 0,09 0,5 0,3 0,04 
(1) Os valores estão representados por índices, no qual o índice 100 significa uma composição de  
69.000 ppm de CO quando um veículo a gasolina está em ponto morto. 
Fonte: Monteiro (2008). 

Para Monteiro (2008), a análise desta Tabela confirma a premissa de que as condições de 

congestionamento de tráfego são críticas para a emissão de poluentes em geral. As maiores 

emissões são as de CO, e se dão quando os veículos estão parados (com motor ligado). A 

condição mais favorável em termos de emissão de poluentes é quando os veículos operam a 

velocidade constante. Entre as exceções estão o NOx, que apresenta o segundo maior grau de 

emissão nesta condição. Sendo assim, as horas de pico devem ser escolhidas para a 

verificação da capacidade ambiental em áreas urbanas. Para os veículos a diesel, observa-se 

que as maiores emissões estão nos HCs e NOx. 

Segundo estes autores, os particulados constituem o mais importante poluente a ser 

considerado em programas de redução de emissões de controle em motores diesel, devido a 

dois componentes principais de potencial cancerígeno que são as partículas sólidas de carvão 

e os compostos orgânicos aborvidos neles. O sistema de controle geralmente, utiliza-se de um 

filtro para capturar as partículas, que deve ser regenerado periodicamente, a fim de se evitar 

sua obstrução. Em relação a lubrificação, a maior fonte de emissão de particulados está no 

consumo de óleo lubrificante pela parede do cilindro e pelas válvulas de escape do motor. 

Nos veículos leves equipados com motores a Ciclo Otto, as emissões são originárias de quatro 

fontes principais: o carburador, o tanque de combustível, o cárter e o escapamento (Tabela 5). 

As emissões provenientes do escapamento representam cerca de 80% das emissões totais do 

veículos. A Figura 1 ilustra o sistema de exaustão de um veículo, onde se percebe a 

importância dos catalisadores para manutenção da qualidade do ar, principalmente em regiões 

urbanas. 
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Tabela 5 - Tipos de emissões de motores a gasolina: causa e controle. 
Tipo de emissão Causa Controle 

Escape 
 

Emissões de hidrocarbonetos 
com os gases de escape 

- conversores catalíticos 
oxidantes: oxida os HC e o CO; 
- conversores catalíticos de três 

vias: oxida os HC e o CO e 
reduz o NOx. 

Evaporativa – cárter do motor 

Vazamento de gases através dos 
selos do cilindro do motor 

durante o estágio de 
compressão 

O controle é realizado 
recirculando o escape de gás do 

cárter para a entrada de ar do 
motor para ser queimado nos 

cilindros. 

Evaporativa – tanque de 
combustível e carburador 

- evaporação da mistura ar e 
vapores por causa do 
aquecimento diurno; 
- emissões durante a 

movimentação do veículo; 
- vazamentos durante o 
enchimento do tanque. 

Tem sido controladas por meio 
de recipientes com carvão 
vegetal que absorvem os 

vapores de gasolina, enviando-
os depois para o motor para a 

sua combustão. 

Fonte: Santos et al (2001) 
 
 
 

 

Fonte: Adaptado de www.sicap.com.br (2008). 

Figura 1 - Sistema de exaustão de gases veiculares.  
1 - Tubo Dianteiro: Responsável pela condução dos gases do coletor do motor 
para o catalisador. 2 – Catalisador: Faz a purificação dos gases e possibilita a 
redução da emissão de gases nocivos à saúde em até 95%. O catalisador é um 
componente obrigatório por lei em todos os carros que saem de fábrica. 3 - 
Silencioso Intermediário: A partir do redirecionamento dos gases em seu interior 
reduz ruídos gerados pela combustão dos gases no motor e ruídos provocados 
pelo choque dos gases com o meio ambiente. Evita também a entrada de gases na 
cabine, melhora o rendimento e, consequentemente, ajuda na economia do 
combustível. 4 - Silencioso Traseiro: Completa as funções do silencioso 
intermediário e reduz as ondas sonoras de baixa freqüência. 
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2.1 Poluição veicular e saúde humana  

 
Os veículos automotores são os principais responsáveis pela poluição do ar dos centros 

urbanos. Esta poluição pode levar a episódios críticos de deterioração da saúde humana, 

dependendo do grau de exposição dos habitantes, especialmente entre o grupo considerado de 

alto risco, que inclui as pessoas idosas, as crianças, os asmáticos e as gestantes (MMA, 2006). 

Segundo Russo (2008) o século XX foi marcado pelo uso intenso e crescente de veículos 

automotores, ocasionando episódios críticos de poluição do ar. Um desses, que despertou o 

interesse do meio científico, ocorreu na Bélgica, no Vale do Rio Meuse, em dezembro de 

1930, quando uma espessa névoa cobriu essa zona industrial e a população foi acometida por 

sintomas como tosse, dores no peito, dificuldade de respirar, irritação na mucosa nasal e nos 

olhos. 

Em termos de América Latina, o interesse quanto à contaminação do ar teve início na década 

de 1950, quando as universidades e os ministérios de saúde efetuaram as primeiras medições 

da contaminação do ar. Em 1967, a Rede Panamericana de Amostragem de Contaminantes 

Atmosféricos (REDPANARE) teve suas atividades iniciadas. Essa rede contava inicialmente 

com oito estações, e até o final do ano de 1973 possuía um total de 88 estações distribuídas 

em 26 cidades de 14 países. Em 1980, a REDPANARE foi incorporada ao Programa Global 

de Monitoramento da Qualidade do Ar, estabelecido em 1976 pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), como 

parte do Sistema Mundial de Monitoramento do Meio Ambiente.  

Gouveia et al (2008) encontraram associações estatisticamente significantes entre aumentos 

nos níveis de poluentes atmosféricos e aumentos na mortalidade e nas hospitalizações, por 

causas respiratórias e cardiovasculares, em crianças e idosos. Nos municípios de São Paulo e 

Rio de Janeiro, mesmo após ajuste por tendências de longo prazo, sazonalidade, dia da 

semana, feriados, temperatura e umidade através de pesquisa, concluíram que os níveis de 

poluição vivenciados são suficientes para causar agravos à saúde da população. Para o 

município de São Paulo, utilizou-se o período entre 01/05/1996 e 31/04/2000 (quatro anos) 

para todas as análises. Para o município do Rio de Janeiro foi utilizado o período de 01/1990 a 

12/1993 (primeiro período) para as análises de mortalidade; e o período de 08/2000 a 11/2001 

(segundo período) para as análises de internações hospitalares.  
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No município de São Paulo foi encontrado que aumentos de 10µg/m3 nos níveis dos poluentes 

atmosféricos (1 ppm para o CO) estão associados a aumentos nas internações infantis e de 

idosos por doenças respiratórias, conforme representado na Figura 2. Hospitalizações por 

pneumonia nessa faixa etária também se encontraram associadas a estes poluentes, porém 

com menor magnitude. 

Aumento de internações por doenças respiratórias

7 7

1,72
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                 RJ - 08/2000 a 11/2001
%

Infantis Idosos

 
Figura 2 - Aumento de internações infantis e de idosos por doenças respiratórias 
Fonte: Adaptado de Gouveia et al (2008). 

Quando analisadas causas específicas de doenças respiratórias em idosos, como Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica, os Riscos Relativos foram ligeiramente maiores. Todavia, 

hospitalizações por pneumonias em idosos apresentaram associações menos robustas com os 

poluentes. A mortalidade por doenças respiratórias em crianças mostrou-se, de maneira geral, 

pouco associada aos aumentos nos níveis de poluentes. O SO2 foi o poluente que mostrou 

mais associações, cerca de 16% de aumento nas mortes por pneumonia e 13% para todas as 

respiratórias em menores de cinco anos. Do mesmo modo, as mortes por doenças respiratórias 

em idosos também apresentaram associações mais significativas com o SO2. Cerca de 8% de 

aumento nas mortes por Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica e de 13% por pneumonia – 

foram observadas para esta faixa etária. Além disso, o CO mostrou-se associado às mortes em 

idosos por pneumonias, com um incremento de até 30%  nas mortes por esta causa específica. 

As doenças cardiovasculares, mais importantes causas de morbimortalidade nos dias atuais, 

principalmente entre aqueles maiores de 65 anos, também apresentaram associações 

estatisticamente significantes com os poluentes, tanto nas hospitalizações quanto para a 

mortalidade. As doenças isquêmicas do coração, entre as quais se destaca o infarto do 

miocárdio, apresentaram aumentos de até 7% nas internações associadas a incrementos no 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
23 

MP10, mas a mortalidade por esta mesma causa não mostrou associação estatisticamente 

significante com nenhum dos poluentes estudados. Do mesmo modo, a mortalidade por 

acidente vascular cerebral ou transtornos da condução e arritmias em idosos não mostrou 

associações consistentes com os níveis de poluição do ar em São Paulo.  

No município do Rio de Janeiro, as internações por doenças respiratórias em crianças 

mostraram-se, de maneira geral, pouco associadas aos aumentos nos níveis de poluentes, com 

exceção do MP10. Aumentos de 10µg/m3 nos níveis de MP10 estavam associados a aumentos 

nas internações infantis por doenças respiratórias, da ordem de 1,8%. Nos idosos, as medidas 

de concentrações de MP10 e NO2 associaram-se positivamente com as internações hospitalares 

por doenças respiratórias. O aumento dos níveis de PTS12 mostrou tendência de aumento – 

não significante estatisticamente – da mortalidade por doenças cardiovasculares e 

respiratórias em idosos no Rio de Janeiro. Apesar de muitos poluentes apresentarem níveis 

considerados dentro do limite aceitável, principalmente no Rio de Janeiro, tal fato chama a 

atenção para a necessidade de se conhecer mais precisamente a relação entre níveis de 

poluentes e efeitos deletérios à saúde humana. 

Segundo a CETESB (2008), outro fator a ser considerado é que as emissões veiculares 

causam grande incômodo aos pedestres próximos às vias de tráfego. No caso da fuligem 

(fumaça preta), a coloração intensa e o profundo mau cheiro desta emissão causa de imediato 

uma atitude de repulsa e pode ainda ocasionar diminuição da segurança e aumento de 

acidentes de trânsito pela redução da visibilidade. 

A OMS estima que atualmente mais de 100 milhões de pessoas na América Latina estão 

expostas a níveis de contaminantes atmosféricos que excedem os valores recomendados, 

incluindo milhões de pessoas expostas à contaminação do ar em interiores, devido à queima 

de biomassa e de outras fontes. 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, foi negociada e assinada por 175 países mais a União Européia, a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Reconhecendo a mudança 

do clima como uma preocupação de toda a humanidade, os governos que assinaram tornaram-

                                                 
12 Partículas Totais em Suspensão: material constituído por partículas sólidas e líquidas que não constituem uma 
espécie química definida, mas um conjunto de partículas com diâmetro aerodinâmico equivalente menor que 
100µm. 
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se partes da Convenção, propondo-se a elaborar uma estratégia global para proteger o sistema 

climático para gerações presentes e futuras. Apesar desta Convenção não tratar explicitamente 

da qualidade do ar nos grandes centros urbanos, é evidente que a elaboração de propostas que 

visem o controle da emissão de gases estufa, também acarretará uma melhoria na composição 

atmosférica nessas áreas. 

No Tabela 6, apresentam-se as características e as fontes dos principais poluentes, assim como 

seus efeitos sobre a saúde e o meio ambiente. 

Tabela 6 - Fontes, características e efeitos dos principais poluentes na atmosfera 

Poluente Características Fontes Principais 
Efeitos gerais sobre 

a saúde 
Efeitos no meio 

ambiente 

Partículas 
totais em 
suspensão 

(PTS) 

Partículas de material sólido 
ou líquido que ficam 

suspensos no ar, na forma 
de poeira, neblina, aerossol, 
fumaça, fuligem, etc. Faixa 
de tamanho < 100 micra. 

Processos 
industriais, veículos 

motorizados 
(exaustão), poeira de 

rua ressuspensa, 
queima de biomassa. 

Fontes naturais: 
pólen aerossol 
marinho e solo. 

 

Quanto menor o 
tamanho da 

partícula, maior o 
efeito à saúde. 
Causam efeitos 

significativos em 
pessoas com 

doença pulmonar, 
asma e bronquite. 

Danos à 
vegetação, 

deterioração da 
visibilidade e 

contaminação do 
solo. 

Partículas 
Inaláveis 
(MP10) 

e Fumaça 

Partículas de material 
sólido ou líquido que ficam 

suspensos no ar, 
na forma de poeira, 
neblina, aerossol, 

fumaça, fuligem, etc. 
Faixa de tamanho < 10 

micra. 

Processos de 
combustão (indústria 

e veículos 
automotores), 

aerossol secundário 
(formado na 
atmosfera). 

Aumento de 
atendimentos 
hospitalares e 

mortes prematuras. 

Danos à 
vegetação, 

deterioração da 
visibilidade e 

contaminação do 
solo. 

Dióxido de 
Enxofre 
(SO2) 

Gás incolor, com forte 
odor, semelhante ao 

gás produzido na 
queima de palitos de 

fósforos. Pode ser 
transformado a SO3, 
que na presença de 

vapor de água, passa 
rapidamente a H2SO4. É um 

importante precursor 
dos sulfatos, um dos 

principais componentes 
das partículas inaláveis. 

Processos que 
utilizam queima de 
óleo combustível, 

refinaria de petróleo, 
veículos a diesel, 

polpa e papel. 

Desconforto na 
respiração, doenças 

respiratórias, 
agravamento de 

doenças 
respiratórias e 

cardiovasculares já 
existentes. Pessoas 
com asma, doenças 
crônicas de coração 
e pulmão são mais 
sensíveis ao SO2. 

Pode levar à 
formação de 
chuva ácida, 

causar corrosão 
aos materiais e 

danos à 
vegetação: 

folhas 
e colheitas. 

Dióxido de 
Nitrogênio 

(NO2) 

Gás marrom 
avermelhado, com odor 
forte e muito irritante. 
Pode levar a formação 

de ácido nítrico, nitratos (o 
qual contribui para o 

aumento das partículas 
inaláveis na atmosfera) 
e compostos orgânicos 

tóxicos. 

Processos de 
combustão 

envolvendo veículos 
automotores, 

processos 
industriais, 

usinas térmicas que 
utilizam óleo ou gás, 

incinerações. 

Aumento da 
sensibilidade à asma 
e à bronquite, abaixa 

a resistência às 
infecções 

respiratórias. 

Pode levar à 
formação de 
chuva ácida , 

danos à 
vegetação 

e à colheita. 
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Tabela 6 – Fontes, características e efeitos dos principais poluentes na atmosfera.   CONTINUAÇÃO 

Poluente Características Fontes Principais 
Efeitos gerais sobre 

a saúde 
Efeitos no meio 

ambiente 

Monóxido de 
Carbono 

(CO) 

Gás incolor, inodoro e 
insípido. 

Combustão 
incompleta em 

veículos 
automotores. 

Altos níveis de CO 
estão associados a 

prejuízo dos 
reflexos, da 

capacidade de 
estimar intervalos de 

tempo, no 
aprendizado, de 

trabalho e visual. 

- 

Ozônio (O3) 

Gás incolor, inodoro nas 
concentrações 

ambientais e o principal 
componente da névoa 

fotoquímica. 

Não é emitido 
diretamente à 
atmosfera. É 
produzido 

fotoquimicamente 
pela radiação solar 
sobre os óxidos de 

nitrogênio e 
compostos orgânicos 

voláteis. 

Irritação nos olhos e 
vias respiratórias, 

diminuição da 
capacidade 

pulmonar. Exposição 
a altas 

concentrações pode 
resultar em 

sensações de aperto 
no peito, tosse e 

chiado na respiração. 
O O3 tem sido 
associado ao 
aumento de 
admissões 

hospitalares. 

Danos às 
colheitas, à 
vegetação 
natural, 

plantações 
agrícolas, 

plantas 
ornamentais. 

Fonte: MMA, 2006. 
 
 

2.2 A poluição veicular no Brasil 

No Brasil registrou-se um rápido aumento das emissões de poluentes atmosféricos nas áreas 

urbanas nas últimas décadas. Em algumas cidades, os níveis de concentração de poluentes 

atingiram níveis alarmantes que colocavam em risco a saúde das pessoas, obrigando as 

autoridades a adotar ações para controlar este problema emergente (MENDES, 2008). 

Um fator que agrava a problemática da poluição atmosférica em nível nacional, está no 

mercado de veículos automotores, que vem crescendo com muita rapidez desde o início da 

década de 90. Ressalta-se que em 2007 foram vendidos ao mercado interno aproximadamente 

2,49 milhões de veículos que corresponde a  um aumento de  28,6% em relação a 2006 em  

que foram vendidos 1,93 milhões (ANFAVEA, 2008). A Figura 3 apresenta o cenário do 

mercado interno de veículos dos anos de 2006 e 2007. A análise deste gráfico demonstra que 

os veículos cujo tipo de combustível são gasolina e álcool sofreram um decréscimo nas 

vendas, talvez em virtude do aumento de vendas de veículos tipo flex fuel. 
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Objetivando reduzir o nível de emissão de poluentes por veículos automotores, promover o 

desenvolvimento tecnológico nacional, criar programas de inspeção e manutenção de veículos 

automotores em uso, promover a conscientização da população com relação à questão da 

poluição do ar por veículos, estabelecer condições de avaliação dos resultados alcançados e 

ainda promover a melhoria das características técnicas dos combustíveis, o governo brasileiro 

implementou o Programa de Controle da Poluição Veicular - PROCONVE, instituído pela 

Resolução nº. 18, de 06/05/1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

confirmado pela Lei nº. 8.723 de 29/10/1993. Este programa introduziu metas para as 

emissões de poluentes de veículos novos. No período de 1988 a 2002, os limites de emissão 

fixados pelo PROCONVE, foram atendidos pela indústria automobilística nas várias etapas 

definidas para os motores do Ciclo Otto e Ciclo Diesel (MMA, 2006). 

Vendas de Veículos no Mercado Interno

2006/2007

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

Tipo de Combustível

Unidades

2006 2007

2006 333.658 1.424.112 1.065 174.471 1.933.306

2007 242.474 2.032.361 9 211.303 2.486.147

Gasolina Flex Fuel Álcool Diesel Total

 
Figura 3 - Vendas de Veículos no Mercado Interno por Tipo e Combustível – 2006/2007 
Fonte: Adaptado de Anfavea, 2008. 

O PROCONVE foi baseado na experiência internacional dos países desenvolvidos e exige 

que os veículos e motores novos atendam a limites máximos de emissão, em ensaios 

padronizados e com combustíveis de referência. O programa impõe ainda a certificação de 

protótipos e de veículos da produção, a autorização especial do órgão ambiental federal para 

uso de combustíveis alternativos, o recolhimento e reparo dos veículos ou motores 

encontrados em desconformidade com a produção ou o projeto, e proíbe a comercialização 

dos modelos de veículos não homologados segundo seus critérios. 
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Conforme a CETESB (2008), atualmente estão implantados os limites para as próximas fases 

do PROCONVE. A evolução histórica dos limites é apresentada na Tabela 7. O cronograma 

de implantação, com limites progressivamente mais restritivos, em suas diversas fases, está 

previsto até 2009. As informações contidas nesta Tabela, apresentam dados apenas  

informativos não tendo cunho legal ou substituindo a legislação oficial vigente no país. Os 

avanços do PROCONVE abrangem veículos leves13 e pesados14, tanto os do Ciclo Diesel 

como os do Ciclo Otto. 

Tabela 7 – Limites máximos de emissão de poluentes para veículos leves de passageiros. 

ANO 
CO 

(g/Km) 
HC 

(g/Km) 
NOx 

(g/Km) 
RCHO2 
(g/Km) 

MP3 
(g/Km) 

EVAP.4 
(g/teste)5 

CÁRTER 
CO4ML 
(% vol.) 

89-91 
(Fase I) 

24 2,1 2,0 - - 6 Nula 3 

92-966 
(Fase II) 

24 2,1 2,0 0,15 - 6 Nula 3 

92-93 
(Fase II) 

12 1,2 1,4 0,15 - 6 Nula 2,5 

Mar/94 
(Fase II) 

12 1,2 1,4 0,15 0,05 6 Nula 2,5 

Jan/97 
(Fase III) 

2 0,3 0,6 0,03 0,05 6 Nula 0,5 

Mai/03 
(Fase III) 

2 0,3 0,6 0,03 0,05 2 Nula 0,5 

Jan/05 
(40%) 

(Fase IV) 
2 0,165 0,257 0,03 0,05 2 Nula 0,57 

Jan/06 
(70%) 

(Fase IV) 
2 ou ou 0,03 0,05 2 Nula 0,57 

Jan/09 
(100%) 
(Fase V) 

2 0,306 0,603 0,03 0,05 2 Nula 0,57 

Jan/09 
(Fase V) 

2 0,055 ou 0,127 ou 0,02 0,05 2 Nula 0,57 

Jan/09 
(Fase V) 

2 0,306 0,253 0,02 0,05 2 Nula 0,57 

1 - Medições de acordo com a NBR6601 (US-FTP75), e conforme as Resoluções CONAMA n° 15/95 
e n°. 315/02. 
2 - Apenas para veículos do ciclo Otto. Aldeídos totais de acordo com a NBR 12026. 
3 - Apenas para veículos do ciclo Diesel. 
4 - Apenas para veículos do ciclo Otto, exceto a GNV. 
5 – Hidrocarbonetos não metano (NMHC). 
6 – Hidrocarbonetos totais somente para veículos a GNV, que também atendem ao item (5). 
7 – Apenas para veículos do ciclo Otto, inclusive a GNV.  
Fonte: Adaptado de CETESB (2008). 

                                                 
13 Veículo automotor com massa total máxima autorizada até 3.856 kg e massa do veículo em ordem de marcha 
até 2.720 kg, projetado para o transporte de até 12 passageiros ou seus derivados para o transporte de carga 
(MMA, 2006). 
14 Veículo automotor para o transporte de passageiros e/ou carga, com massa total máxima autorizada maior que 
3.856 kg ou massa do veículo em ordem de marcha maior que 2.720 kg, projetado para o transporte de 
passageiros e/ou carga (MMA, 2006). 
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Cita-se também o Programa Nacional do Álcool - PROALCOOL que iniciou-se em 1979, e a 

partir de então, ocorreram novas e importantes modificações na composição dos combustíveis 

utilizados pelos veículos automotores. Neste mesmo ano, foi iniciado o fornecimento da 

mistura da gasolina com o álcool anidro, com 15% de etanol, chegando-se a 22% nos anos 

seguintes e, ainda, iniciada a produção de veículos movidos a etanol. A porcentagem de 22% 

de etanol em volume de gasolina foi adotada pelo CONAMA – Conselho Nacional do Meio 

Ambiente em 1990, por recomendação do setor energético. Como explanado anteriormente, 

esta mistura apresenta como vantagens o aumento da octanagem da gasolina e possibilidade 

de eliminação do uso de chumbo tetraetila, eliminado integralmente no Brasil em 1991 

(MMA, 2006). 

Em 1998, o Governo Federal, com a Medida Provisória nº. 1662-3, de 25 de agosto, elevou o 

teor de álcool etílico anidro na gasolina para 24% em volume. Esta elevação, com relação aos 

22% anteriores, não acarreta alterações sensíveis no perfil de emissão dos veículos em 

circulação, uma vez que os veículos fabricados nestes últimos anos, com tecnologia mais 

avançada, como injeção eletrônica e sensores de oxigênio, são dotados de sistema de auto 

compensação da relação ar/combustível para variações dessa ordem de etanol. 

Os limites de emissão estabelecidos na Resolução CONAMA 315/02 a serem cumpridos pelas 

montadoras/importadoras exigem adequação dos combustíveis, por essa razão, se discute 

atualmente com a ANP - Agencia Nacional do Petróleo, os refinadores de petróleo e as 

montadoras de veículos, as especificações mínimas necessárias ao atendimento dos requisitos 

ambientais. O cronograma de implantação das especificações dos combustíveis está incluído 

na nova fase do PROCONVE – Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores e do PROMOT – Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e 

Veículos Similares, de forma a permitir o uso de tecnologias capazes de atender às exigências 

ambientais, com melhora significativa na emissão de material particulado por camionetas, 

caminhões e ônibus com motores do Ciclo Diesel. 

Nesse segmento, a Petrobrás, introduziu o óleo diesel S500 (com 500 ppm de enxofre - 

Resolução ANP 12/2005) nas principais regiões metropolitanas do país, substituindo o diesel 

metropolitano com 2000 ppm de enxofre, reduzindo, portanto, 75% do teor de enxofre 

contido no óleo diesel e propiciando um efeito de redução de emissão de fumaça preta em 

toda a frota de veículos à diesel (CETESB, 2008). 
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A globalização da indústria automobilística e a necessidade de padronizar componentes e 

obter ampla escala de produção para redução de custos, aliada à implementação de programas 

e legislações, tem resultado na oferta ao mercado consumidor de veículos e combustíveis cada 

vez menos poluentes, possibilitando atingir níveis de redução na emissão de poluentes 

atmosféricos que  chegam a ultrapassar atualmente 95% em relação aos valores observados 

nos anos 60. Como resultado, observa-se em diversas regiões do mundo a contenção da 

degradação da qualidade do ar, apesar do crescimento contínuo da frota de veículos 

automotores em circulação e do aumento no uso dos veículos, mas também, a reversão desse 

quadro para diversos poluentes. Entretanto a poluição do ar ainda continua a ser um problema 

sério em muitas regiões (MENDES, 2008). 

2.3 Legislação e Normas Ambientais Veiculares 

O Brasil foi o primeiro País a adotar uma legislação destinada a reduzir as emissões veiculares 

na América do Sul. Em 1976, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN estabeleceu, por 

meio da Resolução nº. 507, o controle das emissões de gases e vapores do cárter. Em 1977, 

por meio da Resolução nº. 510 do CONTRAN, a Escala de Ringelmann15 foi adotada em todo 

o território nacional como instrumento para a fiscalização da fumaça emitida pelos veículos 

diesel, sendo definido como limite de emissão o padrão nº. 2 (40%), admitindo-se, para 

localidades com altitude superiores a 500 metros, o padrão nº. 3 (60%). Foi criada a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente - SEMA, por meio do Decreto nº. 73.030, de 30 de outubro de 

1973, a qual posteriormente assumiu a responsabilidade pela coordenação das atividades 

relacionadas com o controle das emissões veiculares e elegeu a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB como braço técnico e operacional 

e sua representante nas negociações com a indústria automobilística. 

Em 1978, a Volkswagen do Brasil inaugurou o primeiro laboratório brasileiro destinado à 

medição das emissões de veículos leves. Em 1980, se deu o início da operação dos 

laboratórios da General Motors do Brasil e da Ford. Gradativamente, o número de 

laboratórios especializados no assunto foi crescendo de modo que o Brasil conta atualmente 

                                                 
15 A Escala de Ringelmann consiste em uma escala gráfica para avaliação colorimétrica de densidade de fumaça, 
constituída de seis padrões com variações uniformes de tonalidade entre o branco e o preto. Os  padrões são 
apresentados por meio de quadros retangulares, com redes de linhas de espessura e espaçamentos definidos, 
sobre um fundo branco. 
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com a maior rede do gênero, dentre os países em desenvolvimento. Atualmente, o País possui 

mais de 20 laboratórios. 

Com a formação da Comissão de Estudos “Emissão de Auto Veículos” na Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a CETESB, o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO e a indústria automobilística passaram a 

discutir a elaboração de normas técnicas sobre o assunto. O trabalho dessa Comissão foi 

determinante na avaliação e adoção das normas técnicas internacionais mais apropriadas para 

as condições brasileiras. Em 1981 foi elaborada a Norma NBR 6601 - Análise dos Gases de 

Escapamento de Veículos Rodoviários Automotores Leves a Gasolina que em 2005 foi 

atualizada (ABNT, 2008) podendo ser considerada a principal base técnica para o 

estabelecimento dos requisitos de controle para os automóveis e veículos comerciais leves, 

equipados com motor do Ciclo Otto, e uma ponte para a extensão desses requisitos para os 

veículos comerciais médios e pesados, equipados com motores dos Ciclos Otto e Diesel 

(MENDES, 2008). 

As Tabelas  8, 9, 10 e 11 apresentam um resumo dos principais diplomas legais, resoluções, 

Portarias e Normas Técnicas voltadas para o controle da poluição atmosférica de origem 

veicular, em âmbito federal, estadual, municipal e normas ABNT, respectivamente. 

Tabela 8 – Legislação ambiental federal 
Instrumento Data Escopo 

Lei nº. 8.723 28.10.1993 

Estabelece os critérios básicos, prazos e limites de emissão 
para veículos novos e convertidos, define o percentual de 
álcool na gasolina e incentiva o planejamento dos transportes 
como meio de controle ambiental 

Resolução 
CONTRAN nº. 005 

23.01.1998 Dispõe sobre as vistorias de veículos e dá outras providências. 

Portaria MINTER nº. 
100/80 

14.07.1980 
Estabelece os limites de emissão para fumaça preta para 
veículos movidos a diesel.  

Resolução 
CONAMA nº. 018/86 

06.05.1986 
Dispõe sobre a criação do programa de controle de poluição 
causada por veículos automotores - PROCONVE.  

Resolução 
CONAMA nº. 005/89 

15.06.1989 
Dispõe sobre o programa nacional de controle da qualidade do 
Ar - PRONAR. 

Resolução 
CONAMA nº. 003/90 

28.06.1990 
Estabelece os padrões de qualidade do ar e ainda os critérios 
para episódios críticos de poluição atmosférica. 
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Tabela 8 – Legislação ambiental federal.                                                                   CONTINUAÇÃO 

Instrumento Data Escopo 

Resolução 
CONAMA nº. 015/95 

13.12.1995 
Estabelece normas relativas ao PROCONVE para o controle da 
emissão veicular de gases, material particulado e emissão 
evaporativa e dá a nova classificação dos veículos automotores. 

Resolução 
CONAMA nº. 226/97 

20.08.1997 
Estabelece limites máximos de emissão de fuligem de veículos 
automotores e aprova as especificações do óleo diesel 
comercial. 

Resolução 
CONAMA nº. 251/99 

12.01.1999 

Estabelece critérios, procedimentos e limites máximos de 
opacidade de emissão de escapamento para a avaliação do 
estado de manutenção dos veículos automotores do ciclo 
Diesel. 

 
Tabela 9 - Legislação ambiental estadual 

Instrumento Data Escopo 
Deliberação 
Normativa  
COPAM 01 

26/05/1981 
 

Fixa normas e padrões para a qualidade do ar. 

Deliberação 
Normativa  

COPAM 11 

16/12/1986 
 

Estabelece normas e padrões para emissões de poluentes na 
atmosfera e dá outras providências. 

 

Tabela 10 - Legislação ambiental municipal (Juiz de Fora) 
Instrumento Data Escopo 

Lei 00813 / 1955 13/12/1955 
Dispõe sobre canos de descarga de veículos utilizados no 
serviço de Transporte Coletivo. 

Deliberação 
Normativa 

COMDEMA nº. 
16/03 

22/10/03 
Dispõe sobre as normas específicas para o Controle da 
Poluição Veicular e dá outras providências. 

 

Tabela 11 - Normas Brasileiras - ABNT 
Instrumento Escopo 

NBR 6065/80 
Determinação do grau de enegrecimento do gás de escapamento emitido por 
veículos equipados com motor diesel pelo método da aceleração livre 

NBR 8833/83 
Determinação da conformidade de veículos leves com os padrões estabelecidos para 
emissão de escapamento 

NBR 8969/85 Poluição do ar - Terminologia  
NBR 10756/89 Posicionamento do tubo de descarga em veículos rodoviários automotores 

NBR 13539/95 
Analisador infravermelho de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC) e 
dióxido de carbono (CO2) contidos no gás de escapamento de veículos rodoviários 
automotores leves 

NBR 13992/97 
Gasolina automotiva - Determinação do teor de álcool etílico anidro combustível 
(AEAC) 

NBR 7027/01 
Veículos rodoviários automotores - Fumaça emitida por motor diesel - 
Determinação da opacidade ou do grau de enegrecimento em regime constante 

NBR 13037/01 
Veículos rodoviários automotores - Gás de escapamento emitido por motor diesel 
em aceleração livre - Determinação da opacidade 

NBR 6601/05 
Veículos rodoviários automotores leves - Determinação de hidrocarbonetos, 
monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, dióxido de carbono e material 
particulado no gás de escapamento 
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2.4 Parâmetros de Qualidade do Ar 

O nível de poluição atmosférica é determinado pela quantificação das substâncias poluentes 

presentes no ar. Conforme a Resolução CONAMA nº. 03 de 28/06/1990, considera-se 

poluente atmosférico 

qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 
estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou 
ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, 
à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e 
às atividades normais da comunidade.  

Como prevê esta  Resolução a aplicação diferenciada de padrões primários e secundários 

requer que o território nacional seja dividido em classes I, II e III conforme o uso pretendido. 

Ela prevê também que enquanto não for estabelecida a classificação das áreas, os padrões 

aplicáveis serão os primários. Os parâmetros regulamentados são os seguintes: partículas 

totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, 

ozônio e dióxido de nitrogênio. Os padrões nacionais de qualidade do ar fixados na Resolução 

CONAMA nº. 03 são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12 - Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA nº. 03 de 28/06/90) 

POLUENTE 
TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 

PADRÃO 
PRIMÁRIO 
µg/m³ 

PADRÃO 
SECUNDÁRIO 

µg/m³ 
24 horas1 240 150 Partículas totais 

em suspensão - PTS MGA2 80 60 
24 horas1 150 150 

Partículas inaláveis – MP 10 MAA3 50 50 
24 horas1 150 100 

Fumaça 
MAA3 60 40 

24 horas1 365 100 
Dióxido de Enxofre – SO2 MAA3 80 40 

1 hora 320 190 
Dióxido de Nitrogênio – NO2 MAA3 100 100 

1 hora1 35 ppm 35 ppm 
Monóxido de Carbono - CO 

8 horas1 9 ppm 9 ppm 
Ozônio – O3 1 hora1 160 160 

1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 
2 - Média geométrica anual. 
3 - Média aritmética anual.  
Fonte: CETESB (2008). 

A mesma resolução estabelece ainda os critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

Esses critérios são apresentados na Tabela 13. Ressalte-se que a declaração dos estados de 
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Atenção, Alerta e Emergência requer, além dos níveis de concentração atingidos, a previsão 

de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes. 

Tabela 13 - Critérios para episódios agudos de poluição do ar (Resolução CONAMA nº. 03/90) 
PARÂMETROS ATENÇÃO ALERTA EMERGÊNCIA 

Partículas totais em suspensão (µg/m³) - 24 h 375 625 875 
Partículas inaláveis (µg/m³) - 24 h 250 420 500 
Fumaça (µg/m³) - 24 h 250 420 500 
Dióxido de enxofre (µg/m³) - 24 h 800 1.600 2.100 
SO2 x PTS (µg/m³)(µg/m³) - 24 h 65.000 261.000 393.000 
Dióxido de nitrogênio (µg/m³) - 1 h 1.130 2.260 3.000 
Monóxido de carbono (ppm) - 8 h 15 30 40 
Ozônio (µg/m³) - 1 h 400 800 1.000 

Fonte: CETESB (2008) 

Para manter o público informado sobre a qualidade do ar e para atuar em situações  críticas 

quando algum padrão é atingido, utiliza-se o Índice de qualidade do Ar (IQA), de maneira 

similar ao empregado na EPA (Environmental Protection Agency). A estrutura do Índice de 

Qualidade do Ar contempla, conforme Resolução CONAMA nº. 03/90, os seguintes 

parâmetros: Dióxido de Enxofre, Partículas Totais em Suspensão, Partículas Inaláveis, 

Fumaça, Monóxido de Carbono, Ozônio e Dióxido de Nitrogênio. O IQA é obtido através de 

uma função linear segmentada, onde os pontos de inflexão são os padrões de qualidade do ar. 

Desta função, que relaciona a concentração do poluente com o valor índice, resulta em 

número adimensional referido a uma escala com base em padrões de qualidade do ar. 

Para cada poluente medido é calculado um IQA. Para efeito de divulgação é utilizado o IQA 

mais elevado, isto é, a qualidade do ar de uma estação é determinada pelo pior caso. O IQA é 

obtido dividindo-se a concentração de um determinado poluente pelo seu padrão primário de 

qualidade e multiplicando-se o resultado desta divisão por 100, para que seja obtido o valor 

percentual. Este cálculo é feito para todos os poluentes monitorados, sendo apresentado o IQA 

daquele poluente que apresentar o maior resultado (PROCÓPIO, 2007). Depois de calculado 

o valor do índice, o ar recebe uma qualificação, feita conforme a Tabela 14. 

Tabela 14– Índices de Qualidade do Ar 

Qualidade Índice MP10 
(µg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

CO 
(ppm) 

NO2 
(µg/m3) 

SO2 
(µg/m3) 

Boa 0 - 50 0 - 75 0 - 80 0 - 4,5 0 - 160 0 - 182 
Regular 51 - 100 75 - 150 80 - 160 4,5 - 9 160 - 320 182 - 365 

Inadequada 101 - 199 150 - 300 160 - 320 9 - 18 320 - 640 365 - 730 
Má 200 - 299 300 - 425 320 - 480 18 - 27 640 - 960 730 - 1095 

Péssima >299 >425 >480 >27 >960 >1095 
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A Tabela 15 apresenta uma correlação entre os índices de qualidade do ar e os efeitos à saúde 

humana. 

Tabela 15 – Índices de qualidade do ar e os efeitos à saúde. 
Qualidade Índice Efeitos à saúde 

Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde. 

Regular 51 - 100 
Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 

respiratórias e cardíacas), podem apresentar sintomas como tosse seca e 
cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

Inadequada 101 - 199 

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, 
ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, 

idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), podem 
apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

Má 200 - 299 

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse 
seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta 
de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos 

sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 
cardíacas). 

Péssima >299 
Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de 

doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras 
em pessoas de grupos sensíveis. 

Fonte: CETESB (2008) 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS DO MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NA CIDADE 

DE JUIZ DE FORA 

3.1  Área de estudo  

A cidade de Juiz de Fora ocupa uma área de 724,385 Km², e está localizada na Unidade 

Serrana da Zona da Mata de Minas Gerais, pertencente à Região Mantiqueira Setentrional, a 

43°20’40” de longitude oeste e 21°41’40” de latitude sul. É uma região montanhosa, com 

altitudes próximas de 678 m acima do nível do mar. Instalada no fundo de vale cortado pelo 

Rio Paraibuna, afluente do Paraíba do Sul. Suas feições geomorfológicas tendem a uma 

convexidade das vertentes a partir do topo, aliada à formação de grande número de anfiteatros 

e planícies intermontanas. A presença de vales profundos associados a encostas com elevadas 

declividades e um relevo constituído predominantemente por morros e morrotes, sujeitos a 

chuvas com índices anuais elevados, constituem os principais fatores que imprimem à região 

uma dinâmica superficial bastante intensa (JUIZ DE FORA, 2004). 

À medida que ocorreu crescimento demográfico configurou-se, em Juiz de Fora, um 

adensamento da população nos vales, em especial, no vale central do rio Paraibuna. 

Gradativamente a população passou a ocupar também as elevações em torno do centro 

urbano. A população do município, conforme IBGE (2008) é de 513.348 habitantes.  

3.2  Condição Climática 

O clima da cidade apresenta duas estações bem definidas: uma, que vai de outubro a abril, 

com temperaturas mais elevadas e maiores precipitações pluviométricas, e outra de maio a 

setembro, mais fria e com menor presença de chuvas. De acordo com a classificação de W. 

Köppen, a região possui um clima Cwa, ou seja, um clima mesotérmico com verões quentes e 

estação chuvosa também no verão. Este clima pode também ser definido, genericamente, 

como Tropical de Altitude, por corresponder a um tipo tropical influenciado pelos fatores 

altimétricos, em vista do relevo local apresentar altitudes médias entre 700 e 900 m, que 

contribuem para a amenização das temperaturas com média anual de 18,9º C. Uma das 

características do verão local, além dos elevados índices de calor e umidade, é a presença de 

chuvas de tipo convectivo, típicas de final da tarde e início da noite, acompanhadas de 

elevadas e concentradas precipitações pluviométricas (JUIZ DE FORA, 2004).  
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A interação entre as fontes de poluição e as condições atmosféricas definem a  qualidade do ar 

em uma localidade ou região. Esta combinação, entretanto, varia no espaço e no tempo. A 

concentração dos poluentes no ar depende tanto dos mecanismos de dispersão, como de sua 

produção e remoção. A capacidade de dispersão varia muito com a topografia e as condições 

meteorológicas. A Tabela 16 apresenta os principais fatores e sua correlação com a dispersão 

dos poluentes. 

Tabela 16 – Fatores de dispersão dos poluentes 
Fatores Características 

Direção e 
velocidade dos 

ventos 

Propiciam o transporte e a dispersão dos poluentes atmosféricos, identificam 
sua trajetória e alcances possíveis. Em situações de calmaria, ocorre a 
estagnação do ar, proporcionando um aumento nas concentrações de 
poluentes. 

Chuvas 

Atuam com muita eficiência na remoção dos poluentes do ar, em maior ou  
menor grau.  
São normalmente associadas às penetrações de frentes frias que, além de 
ocasionar precipitações pluviométricas, promovem a intensificação dos ventos.  
Em locais onde o escoamento do ar é obstruído por grandes edificações, serras, 
montanhas etc., a precipitação pluviométrica passa a ser o único mecanismo 
capaz de remover os poluentes do ar. Entretanto, deve-se ressaltar que com a 
lavagem da atmosfera há a transposição de poluentes para o solo e águas 
superficiais. 

Grau de 
estabilidade 
atmosférica 

Determina a capacidade de o poluente expandir-se verticalmente. A 
estabilidade é determinada pela velocidade do vento e pela variação da 
temperatura com a altitude. O ar mais próximo à superfície, que é mais quente, 
portanto mais leve, pode ascender favorecendo a dispersão dos poluentes 
emitidos pelas fontes. Quando a temperatura do ar aumenta com a altitude 
ocorre “inversão térmica”. 

Fonte: Adaptado de MMA, 2006. 

Segundo LABCAA (2008) o inverno, caracterizado por ser a estação mais fria do ano, teve 

início no dia 20/06/2008 às 20:59, horário de Brasília. É durante esta época que os raios 

solares atingem a superfície da Terra no hemisfério sul de forma mais oblíqua, diminuindo a 

intensidade da radiação solar. O dia é mais curto do que a noite, ou seja, o período de 

aquecimento atmosférico se torna menor que o período de resfriamento. Também devido a 

estes dois fatores, a atmosfera se encontra em condições de maior estabilidade em vários dias 

desta estação, provocando longos períodos de estiagem. Dentre os principais fenômenos 

meteorológicos que influenciam o tempo na região de Juiz de Fora durante o inverno, sendo 

os grandes causadores da estabilidade atmosférica, cita-se as massas de ar polar, que devido 

ao menor aquecimento do hemisfério sul, encontram-se mais fortalecidas e freqüentemente 

incursam nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, podendo atingir até a região Norte do Brasil, 

provocando o fenômeno da friagem. São responsáveis normalmente pelo transporte de 
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umidade do Oceano Atlântico em direção à Região Sudeste, o que provoca períodos de 

aumento de nuvens pelo dia que diminuem à noite, provocando intenso resfriamento do ar. As 

frentes frias, que acompanham essas massas de ar na dianteira, representam os sistemas 

meteorológicos mais enérgicos da estação, sendo os principais responsáveis pela ocorrência 

de chuva nesta época do ano. Cerca de 50% das frentes frias que alcançam a Região Sul do 

Brasil, conseguem alcançar efetivamente o município de Juiz de Fora.  

A massa de ar Tropical Atlântica, representa o outro sistema meteorológico que atua 

significativamente em Juiz de Fora durante o inverno. Constituída por uma massa de ar de 

origem tropical, sua principal característica é provocar tempo com poucas nuvens, garantindo 

prolongado período de brilho solar. Porém, como é uma massa de ar dotada de pouca 

umidade, as condições de baixa nebulosidade (quantidade de nuvens), à noite, favorecem 

significativamente a queda das temperaturas noturnas, atingindo seu valor mínimo no início 

da manhã. Essas condições favorecem freqüentemente a formação de nevoeiros e “inversões 

térmicas”. O primeiro fenômeno está relacionado à saturação do ar atingida nas primeiras 

horas da manhã provocado pelas baixas temperaturas, onde as partículas de água ficam 

condensadas na atmosfera reduzindo significativamente a visibilidade horizontal. O segundo 

fenômeno está relacionado ao gradiente vertical da temperatura, onde normalmente no início 

da manhã as partes mais altas da cidade registram temperaturas maiores do que as partes mais 

baixas.  

A “inversão térmica”, segundo Martins e Torres (2008) é a ocasião em que a ação dos 

poluentes do ar pode ser bastante agravada. Normalmente, o ar próximo à superfície do solo 

está em constante movimento vertical, devido ao processo convectivo (correntes de 

convecção). Conforme observado na Figura 4, a radiação solar aquece a superfície do solo e 

este, por sua vez, aquece o ar que o circunda. Este ar quente é menos denso que o ar frio, 

deste modo, o mesmo sobe (movimento vertical ascendente) e o ar frio, mais denso, desce 

(movimento vertical descendente). O ar frio tocando a superfície do solo recebe seu calor, fica 

menos denso e sobe, dando lugar a um novo movimento descendente de ar frio. Esta situação 

de normalidade do ar contribui para a dispersão da poluição local. Na “inversão térmica”, 

condições desfavoráveis podem, entretanto, provocar uma alteração na disposição das 

camadas na atmosfera. Geralmente no inverno, pode ocorrer um rápido resfriamento do solo 

ou um rápido aquecimento das camadas atmosféricas superiores. Quando isso ocorre, o ar 

quente fica por cima da camada de ar frio, passando a funcionar como um bloqueio, não 
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permitindo os movimentos verticais de convecção já que o ar frio próximo ao solo não sobe 

por ser mais denso e o ar quente que lhe está por cima não desce, por ser menos denso. 

 

Figura 4 – Ilustração do fenômeno de Inversão Térmica 
Fonte: Projeto Manuelzão, 2008 

 

Essa condição meteorológica favorece a concentração de poluentes na atmosfera, sobre o vale 

do Rio Paraibuna, área mais urbanizada. Como é uma massa de ar dotada de pouca umidade, 

normalmente sobre sua atuação, principalmente em períodos prolongados, os níveis de 

umidade relativa podem alcançar baixos valores, inclusive abaixo de 30%, o que já é 

considerado prejudicial à saúde, no caso do desenvolvimento de atividades físicas ao ar livre. 

Esta massa de ar é que atua na cidade nesta estação do ano, sendo portanto a maior 

responsável, tanto pela ocorrência de nevoeiros, como de inversões térmicas (LABCAA, 

2008). 

Em relação à distribuição dos deslocamentos de massa de ar, Juiz de Fora apresenta a 

presença marcante de ventos do quadrante norte. Esta característica, aliada à existência de 

uma depressão alongada ao longo do fundo de vale do rio Paraibuna, com direção 

aproximadamente coincidente, forma um corredor preferencial de deslocamento de massas de 

ar, que se dirigem para o centro urbano da cidade . 

A existência de um relevo acidentado, cujos desníveis topográficos alcançam mais de 200 m, 

associada aos fatores antrópicos causados pela intensa urbanização, produziu microclimas 

diferenciados dentro do próprio Perímetro Urbano. As alterações ambientais causadas por 

processos antrópicos tendem a produzir modificações em alguns elementos climáticos, 
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originando fenômenos como o da “Ilha de Calor”, responsáveis por temperaturas mais 

elevadas na área central da cidade, além de pluviosidades quantitativamente maiores nas áreas 

urbanizadas (MARTINS; TORRES, 2008). 

 

3.3 O monitoramento da qualidade do ar na cidade de Juiz de Fora 

O município de Juiz de Fora possui duas estações de medição da qualidade do ar. Estas 

Estações são constituídas por containers climatizados onde estão instalados monitores 

capazes de realizar a amostragem e a análise da concentração do material coletado no ar de 

forma contínua e automática. Em uma delas existe uma estação meteorológica automática. 

Assim, o sistema permite além do acesso às informações em tempo real, o registro diário, 

semanal, mensal e anual dos dados de concentração de MP10 e dos parâmetros meteorológicos 

devidamente processados em forma de gráficos e tabelas sendo os resultados transmitidos por 

rede telefônica à central de aquisição/processamento localizados no Laboratório de 

Climatologia e Análise Ambiental da UFJF. 

O método empregado para medição da concentração de material particulado inalável (MP10) é 

o da Radiação Beta, através do Monitor Beta Modelo FH62C14 (Andersen Instruments 

Incorporated), que funciona em regime contínuo, fornecendo dados de concentração desse 

poluente a cada 30 minutos. A fonte radioativa de Carbono-14 é contida numa cápsula de aço 

inox, na qual a energia beta torna possível a medição de grandes valores de massa de 

partículas no filtro. O sistema pode ser instalado ao ar livre, em gabinete fornecido, ou em 

ambiente interno. Sua insensibilidade às mudanças de temperatura, pressão e umidade é 

obtida graças ao singular princípio de dois feixes e dois detectores. O mesmo é projetado para 

medir continuamente a concentração mássica das partículas em suspensão no ar ambiente. O 

monitor é constituído de três componentes principais: a unidade central, a bomba de vácuo e a 

cabeça (entrada) de separação. A unidade central contém o mecanismo do filtro, as câmaras 

de medição e de radiação, o display LCD, o teclado de controle e os circuitos eletrônicos. 

A Estação de Manoel Honório está localizada no bairro do mesmo nome e instalada em 

terreno da Polícia Federal, ao lado da Avenida Brasil, próxima à confluência com a Avenida 

Barão Rio Branco. Essa região caracteriza-se pelo fluxo intenso de veículos leves e pesados. 

O início da coleta de dados se deu em abril de 2001. 
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A Estação Nova Era está instalada no bairro de mesmo nome, a noroeste da estação anterior, 

em área externa do prédio do Colégio Militar. Essa região é circundada pela Avenida JK e o 

acesso Norte, relativamente próxima a diversas unidades industriais dos Distritos Industriais I 

e II, além de concentrar fluxo intenso de veículos leves e pesados. A coleta de dados na 

Estação Nova Era teve início em setembro de 2001 (MARTINS; TORRES, 2008). 

 

3.4  A Qualidade  do  Ar  no  Município  de  Juiz  de  Fora:  Discussão dos  Resultados 

Os dados apresentados neste estudo foram fornecidos pelo Laboratório de Climatologia e 

Análise Ambiental (LABCAA), da Universidade Federal de Juiz de Fora, que  monitora a 

qualidade do ar no município e são oriundos da Estação de Manoel Honório, no período de 

novembro de 2006 à outubro de 2007 .  

O poluente atmosférico aqui avaliado é o MP10, que não constitui uma espécie química 

definida, e sim um conjunto de partículas no estado sólido ou líquido com diâmetro menor 

que 10µm. A presença de material particulado na atmosfera urbana diminui a radiação solar, 

aumenta a concentração de núcleos de condensação, que intensificam as precipitações e 

provoca o smog fotoquímico (MARTINS; TORRES, 2008). 

A Figura 5 apresenta a série temporal das médias diárias de umidade relativa do ar (UR) e 

temperatura (T) em Juiz de Fora para o período em questão. Observa-se através das linhas nos 

gráficos, que representam as linhas de tendência linear para a série de dados de UR e  T, que a 

UR no município de Juiz de Fora apresentou uma tendência de decréscimo no período de 

novembro de 2006 à outubro de 2007. O mesmo não é observado com a temperatura (T), que 

apresentou apenas variações típicas sazonais, com valores mais baixos no período de inverno.  
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Figura 5 – Série temporal de Umidade Relativa e Temperatura em Juiz de Fora. 
 
 
A Figura 6 apresenta a série temporal das médias diárias de umidade relativa do ar (UR) e de 

concentração de  material particulado inalável (MP10) em Juiz de Fora. Como era esperado, os 

dados indicam a existência de uma correlação entre a concentração média diária de MP10 com 

a umidade relativa do ar (UR), concluindo que quanto menor for esta, maior é a concentração 

de MP10.  
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Figura 6 – Série temporal de Umidade Relativa do Ar (UR) e Concentração MP10 em Juiz de Fora. 
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Observa-se também nesta figura alguns picos de concentração de material particulado no ar. 

As maiores concentrações ocorreram entre os meses de abril a outubro de 2007, com um pico 

de 125µg/m³ no mês de agosto de 2007. Esta diferença de concentração do material 

particulado pode ser explicada pela sazonalidade, pois no verão, as condições atmosféricas 

são mais propícias para a dispersão dos poluentes devido a instabilidade atmosférica que 

prevalece neste período. No inverno, a estabilidade atmosférica aliada a um volume menor de 

chuvas e pouca movimentação vertical e horizontal das camadas de ar, favorece a 

concentração dos poluentes. Porém, sugere-se a realização de um estudo detalhado das 

condições climáticas no período correspondente à ocorrência desses picos, visando o 

entendimento preciso desses casos.  

Percebe-se ainda que no período de novembro de 2006 à outubro de 2007 houve uma 

tendência de aumento nas concentrações de MP10. Essa tendência vai de encontro à 

diminuição da UR e de um possível aumento da frota veicular de Juiz de Fora, já que a área 

onde está instalada a Estação de Manoel Honório tem características residenciais.  

Ressalta-se que em nenhum dia amostrado a concentração de MP10 ultrapassou o valor diário 

permitido pela legislação nacional, de 150 µg/m3 (Tabela 12). Para obtenção do IQA dividiu-

se a concentração do poluente MP10 pelo seu padrão primário de qualidade (150 µg/m³) e 

multiplicou-se o resultado desta divisão por 100, obtendo desta forma, seu valor percentual. 

Pela análise dos dados da Figura 6 e através dos cálculos do IQA para este poluente, pode-se 

concluir que a qualidade do ar, conforme Tabela 14, do município de Juiz de Fora ficou 

classificada como “Boa” em 97% dos dias monitorados, e classificada como “Regular” em 

apenas 3% do período estudado.  
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4 ESTUDO DE CASO: MONITORAMENTO VEICULAR EM JUIZ DE FORA 

4.1 A poluição veicular em Juiz de Fora 

O sistema de transporte público de Juiz de Fora, apresenta-se insuficiente para atender à  

demanda crescente e têm passado por crises devido a incompatibilidade entre os custos, as 

tarifas e as receitas, as deficiências na gestão e na operação, as dificuldades de se obter 

prioridade efetiva na circulação, e a perda de confiabilidade junto ao público, tornando-se um 

problema para a sociedade. A falta de qualidade de transporte público estimula o uso de 

transportes alternativos (vans) e de transporte individual. O aumento do uso do automóvel 

eleva o consumo de energia, os níveis de poluição e os congestionamentos. A frota de 

veículos em Juiz de Fora apresenta-se conforme Figura 7, onde observa-se que grande parte 

da frota utiliza a gasolina como combustível. 

Frota de Veículos de Juiz de Fora - Quantitativos e  Percentuais 

17.423
11,6%

12.858
8,6%

9.600
6,4
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3,3%
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100.146
67,0%

Gasolina Alcool/Gasolina Alcool Diesel Gasolina/Gnv Alcool/Gnv Gasolina/Alcool/Gnv Outros

 
Figura 7 - Frota de veículos, por tipo de combustível - Juiz de Fora/MG –2008. 

Fonte: Adaptado de DETRAN, 2008 

 

Observando-se a Figura 8, depreende-se que a frota de automóveis e motocicletas teve um 

aumento, já a frota de caminhões e camionetes não variaram de forma significativa. 

 

Total = 149.576 
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Frota de Veículos Emplacados em Juiz de Fora
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Figura 8 - Frota de veículos, por tipo e com placa - Juiz de Fora/MG. 

Fonte: Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAN / DENATRAN, 2008. 

 
 
 

4.2 Plano Operação Oxigênio: Programa de Controle de Poluição Atmosférica  

 
A Operação Oxigênio é um programa da GETTRAN/JF – Agência de Gestão do Transporte e 

Trânsito/Prefeitura de Juiz de Fora que se iniciou em janeiro de 2001 – visando combater e 

fiscalizar a poluição atmosférica causada por veículos automotores, sendo os pioneiros desta 

operação os agentes de trânsito municipais. 

O equipamento utilizado para os trabalhos é um Opacímetro tipo Smoke Check 1000. O 

aparelho faz a medição do nível de opacidade de fumaça emitida pelo motor diesel, através de 

uma sonda colocada no escapamento, que envia os sinais coletados da fumaça, para o 

monitor, onde são transformados em valores percentuais (%), sendo que o 0 (zero), equivale 

ao ar limpo, e 100% (cem por cento), à fumaça totalmente saturada de material particulado, 

que impede a passagem de qualquer luz. Essa fumaça é gerada pelo motor diesel ao ser 

acelerado, desde a marcha lenta até a máxima rotação sem carga, várias vezes, sendo então 

tirada a média das leituras registradas pelo opacímetro. A legislação permite até 40% de 

opacidade em perímetro urbano, e até 60%  em estrada e acima de 500 metros de altitude. 

O Opacímetro Portátil Modelo Smoke Check 1000 utilizado é de vazão parcial e pode ser visto 

na Figura 9, em foto tirada durante a blitz da Operação Oxigênio. Os opacímetros de vazão 

parcial, ou amostragem, tomam uma parcela do gás de escape do motor diesel, quando de uma 

aceleração rápida, e obtém dessa amostra a leitura de opacidade correspondente. Os 
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opacímetros de vazão parcial são hoje os mais usuais, em virtude de sua facilidade de uso e 

simplicidade de interpretação de medições. 

 

Figura 9 –  Opacímetro Portátil Modelo Smoke Check 1000 (foto da autora). 
 
 
 
Na Figura 10, é mostrado um opacímetro similar em operação, utilizando-se um tripé como 

auxílio para a realização da análise dos gases de exaustão de um caminhão rodoviário. 

 
Figura 10 – Opacímetro Smoke Check 1000 em operação. 

Fonte: http://www.altanova.com.br 

 

 
 

4.3 Operação Oxigênio na Cidade de Juiz de Fora: Discussão dos resultados 

As informações aqui apresentadas foram coletadas em vistorias realizadas por funcionários da 

GETTRAN, com apoio de agentes de trânsito. Estas vistorias foram realizadas no Setor de 
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Vistoria Veicular, instalado no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, e à Av. Brasil entre as 

Pontes do Ladeira e Manoel Honório.  

Nas vistorias, ao ser abordado pela equipe da Operação Oxigênio, o condutor  recebia as 

instruções de como efetuar as cinco acelerações para a realização do teste de opacidade. Os 

integrantes da equipe “Operação Oxigênio” registravam as cinco leituras de opacidade e 

calculavam a média das mesmas. Se aprovado, o veículo recebia um selo de aprovação com 

validade de seis meses, condicionada a manutenção do veículo de acordo com o fabricante. 

Ao ser reprovado, o condutor era autuado conforme Deliberação Normativa COMDEMA nº. 

16, de 01 de novembro de 2003. As fotografias que compõe este estudo, foram obtidas pela 

autora no dia 12/08/2008, por ocasião da vistoria realizada entre as Pontes do Ladeira e do 

Manoel Honório.  

A Figura 11 registra os integrantes da equipe da “Operação Oxigênio” orientando os 

condutores dos veículos. 

 

  

Figura 11 – Agentes da GETTRAN e de Trânsito orientando os condutores. 
 
 
A Figura 12 retrata um Agente de Trânsito em operação na parada dos veículos a serem 

vistoriados. 
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Figura 12 – Agente de Trânsito em operação de mobilização dos veículos. 
 
 

A Figura 13 retrata a avaliação de opacidade de veículo, pelos Agentes das GETTRAN. 
 

 
 

Figura 13 – Medição de opacidade pelos Agentes da GETTRAN. 
 

O universo avaliado foi composto de 100 (cem) veículos vistoriados, todos de combustível 

tipo diesel. A Figura 14 apresenta o total amostrado, por marca de veículo. Os veículos 
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enquadrados como outros, se deve ao fato de apresentarem um quantitativo muito pequeno em 

relação às outras marcas. 

Operação Oxigênio 2008
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Figura 14 - Veículos Vistoriados na Operação Oxigênio 2008. 

 

A Figura 15 mostra o levantamento do ano de fabricação dos veículos vistoriados durante a 

Operação Oxigênio 2008, podendo observar que a maioria se encontra na faixa de 5 a 10 anos 

e 10 a 15 anos de fabricação.  
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Figura 15 – Ano de fabricação dos veículos vistoriados na Operação Oxigênio 2008. 

 

A Figura 16 apresenta os resultados de opacidade encontrados nas medições realizadas 

durante a Operação Oxigênio 2008. Percebe-se que somente 3 (três) veículos da amostragem 

apresentaram valores acima dos parâmetros exigidos pela legislação pertinente. Ressalta-se 
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que estes veículos foram autuados no local. Observa-se que 88% (oitenta e oito por cento) dos 

veículos amostrados apresentaram valores de opacidade 50% (cinquenta por cento) abaixo dos 

parâmetros exigidos. Este resultado positivo pode ser reflexo de uma manutenção adequada 

dos veículos.  
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Figura 16 – Valores percentuais de Opacidade obtidos na Operação Oxigênio 2008. 
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Na Figura 17 pode-se observar os valores de opacidade para todos os veículos monitorados, 

agrupados por seus anos de fabricação. Percebe-se que um dos três veículos da amostragem, 

que ultrapassou os parâmetros exigidos (40 %), é do ano de 1987 (Volvo, modelo ônibus), 

podendo este valor ser atribuído à idade e à manutenção inadequada. Os outros dois veículos 

são do ano 2000, marca Kia Besta, não tão antigos, reforçando a hipótese de valores de 

opacidade elevados ocorrerem  em virtude de uma manutenção inadequada. 
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Figura 17– Correlação ano de fabricação x valores de opacidade 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A globalização da indústria automobilística e a necessidade de padronizar componentes e 

obter ampla escala de produção para redução de custos, aliada à implementação de programas 

e legislações, tem resultado na oferta ao mercado consumidor de veículos e combustíveis cada 

vez menos poluentes. Neste sentido, percebe-se através deste estudo que as ações 

implementadas pelo PROCONVE tem contribuído de forma importante para a redução das 

emissões de poluentes de origem veicular. 

No município de Juiz de Fora, a implementação da Operação Oxigênio pela Agência de 

Gestão do Transporte e Trânsito de Juiz de Fora, provavelmente tem contribuído de forma 

significativa para a melhoria da qualidade do ar, pois é evidente que uma fiscalização de 

trânsito mais eficaz pode coibir a circulação de veículos inadimplentes com o processo de 

licenciamento. Nem todos os regimentos policiais estão aparelhados para fazer tal 

fiscalização, com a intensidade necessária. Apesar de não ter atingido um sistema de inspeção 

ideal, a Operação Oxigênio apresenta um importante avanço, ajudando a manter uma parcela 

importante da frota em boas condições de circulação, contribuindo não só para a redução das 

emissões veiculares, mas também, da segurança no trânsito. 

Por outro lado, a análise das concentrações de MP10 no período avaliado (de novembro de 

2006 à outubro de 2007), evidencia a tendência de aumento nestas concentrações, talvez 

agravado pelos fenômenos de clima e localização geográfica de Juiz de Fora, podendo levar a 

cenários futuros não tão otimista quanto o encontrado atualmente. No entanto, para 

confirmarmos um provável cenário, ressalta-se a importância de um monitoramento contínuo 

dos poluentes, de modo a permitir a identificação dos efeitos naturais e antrópicos sobre a 

qualidade do ar na cidade. 

Percebe-se que os inventários de emissões realizadas no município de Juiz de Fora, assim 

como no País, não são capazes de dar informações acuradas sobre as contribuições de cada 

fonte, de forma a permitir o estabelecimento de ações confiáveis para uma gestão eficaz. A 

correta interpretação do monitoramento da qualidade do ar depende da existência de 

informações consistentes nos inventários de fontes fixas e móveis. A maioria dos grandes 

centros urbanos brasileiros, talvez à exceção da Região Metropolitana de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, não é coberta por uma rede de monitoramento da qualidade do ar que ofereça 
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séries históricas consistentes da concentração de poluentes do ar. Para tanto, é necessário 

apoiar e adequar os diversos órgãos ambientais no sentido de implantar redes otimizadas de 

monitoramento. 

Conforme o MMA (2006), as estimativas de frota circulante são obtidas em órgãos de trânsito 

estaduais, que devem manter os registros dos veículos licenciados. Essa aproximação em si já 

induz erros importantes, pois nem todos os veículos licenciados circulam e nem todos os 

veículos que circulam estão licenciados, pelo menos localmente. A solução desses problemas 

não é trivial e significa resolver questões ainda mais complexas do que a elaboração de 

estatísticas mais acuradas de frota.  

Para Monteiro (2008), vários passos podem ser dados para reduzir as emissões de poluentes 

dos veículos. Estes incluem: incentivos de retirada de circulação de veículos velhos mais 

poluentes; padrões mais rígidos para as emissões de novos veículos em relação aos óxidos de 

nitrogênio, materiais particulados e monóxido de carbono; desenvolvimento de combustíveis 

mais limpos, com volatilidade mais baixa e menos componentes tóxicos; melhoria dos 

programas de inspeção e manutenção (I/M), incluindo inspeções contra falsificações de 

equipamentos de controle de emissões e aumento da vida útil dos equipamentos de controle 

de poluição de acordo com a vida útil real do veículo.  

Outro caminho importante para reduzir as emissões de origem veicular está ligado à mudança 

nos hábitos de transporte. A política de transportes historicamente adotada no Brasil prioriza o 

transporte rodoviário, que acarreta a construção intensiva de rodovias, e um aumento 

significativo da frota de veículos. A redução da quantidade de veículos em circulação e das 

distâncias percorridas, bem como a otimização das velocidades médias dos percursos podem 

reduzir substancialmente, as emissões de poluentes. Da mesma forma, podem ajudar a reduzir 

a contribuição para problemas globais, como as emissões de gases de efeito estufa.  

Ressalta-se que ações individuais são de suma importância neste processo, podendo contribuir 

significativamente para preservar a qualidade do ar, através do uso de transportes coletivos 

em detrimento do carro particular, nas compras de veículos menos poluentes, e ainda hábitos 

saudáveis como caminhadas para se chegar ao trabalho ou qualquer outra atividade, que além 

de ser benéfico à saúde não gera poluentes. Salienta-se também que o transporte solidário ou a 

carona nas regiões urbanas, além de econômico, colabora para a redução dos 

congestionamentos e das emissões de poluentes, sendo uma forma excelente para a 

diminuição do estresse e aumento da qualidade de vida das pessoas. 
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