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RESUMO: Reduzir as concentrações de contaminantes na atmosfera é um desafio de modo a 

assegurar a melhoria da qualidade ambiental e a proteção à saúde. Em Cuiabá, os níveis de 

poluentes têm atingido índices críticos durante o período de seca, apresentando 

concentrações acima do estabelecido pela Resolução CONAMA 03/90. A alta concentração 

de partículas, e a sua natureza química comprometem a qualidade do ar da cidade, onde já 

foi detectada a presença de metais pesados, que podem causar efeitos agudos e crônicos 

sobre o metabolismo devido a sua toxicidade. Mediante este cenário, sentimos motivados a 

desenvolver um trabalho de medições e monitoramento de Qualidade do Ar na Capital do 

Estado de Mato Grosso, Cuiabá, cujo os resultados obtidos demonstram a necessidade do 

alcance de metas de qualidade do ar por meio de implantação de um Programa de 

Monitoramento de Poluentes Atmosféricos através de Totens informativos nas principais vias 

e Parques, requerendo a integração de políticas públicas e instrumentos que se 

complementem nas ações de  desenvolvimento econômico auto sustentáveis necessários para 

a melhoria na qualidade de vida. 
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ABSTRACT: Reducing concentrations of contaminants in the atmosphere is a challenge in 

order to ensure the improvement of environmental quality and health protection. In Cuiabá, 

pollutant levels have reached critical levels during the dry season, with concentrations above 

that established by CONAMA Resolution 03/90. The high concentration of particles and their 

chemical nature compromise the city's air quality, where the presence of heavy metals has 

already been detected, which can cause acute and chronic effects on the metabolism due to its 

toxicity. Through this scenario, we are motivated to develop a measurement and monitoring 

work on Air Quality in the Capital of the State of Mato Grosso, Cuiabá, whose results 

demonstrate the need to achieve air quality goals through the implementation of a Program 

Of Atmospheric Pollutants Monitoring through informative Totals in the main roads and 

Parks, requiring the integration of public policies and instruments that are complementary in 

the self-sustaining economic development actions necessary for the improvement in the 

quality of life. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo CAVALCANTI (2010), os problemas relacionados à poluição do ar não são 

recentes. Conforme MILLER (1989), MOREIRA (2004) e MOSLEY (2001), apesar da 

poluição atmosférica ser reconhecida como um dos dilemas ambientais mais importantes e 

controvertidos dos tempos modernos, também é um dos problemas mais antigos. 

Nos primórdios da história terrestre, os vulcões já eram responsáveis pelo lançamento 

de poluentes na atmosfera. Uma das razões das tribos serem nômades era mudar, 

periodicamente, para longe do mau cheiro dos resíduos gerados de animais, vegetais e 

humanos. Quando as tribos humanas aprenderam a usar o fogo, eles o utilizaram, durante 

milênios, de uma forma que alteravam a qualidade do ar no interior do local onde viviam, 

respirando os produtos da combustão incompleta. Em algumas partes primitivas do mundo, 

onde ainda vivem algumas tribos, tal fato ainda pode ser observado. 

Avançando um pouco na história, em torno dos anos de 1950, algumas melhorias 

tecnológicas ocorreram que contribuíram para a melhoria da qualidade do ar nos grandes 

centros: a construção de gasodutos que propiciaram a substituição do carvão e do óleo para o 

aquecimento doméstico; a locomotiva movida a diesel foi substituída pelo vapor ou por trens 

elétricos; e os ônibus movidos a diesel deram lugar aos elétricos. Contudo, o número de 

veículos automotores continuava a aumentar. 

Nas décadas de 60 e 70, quase todos os países da Europa, além do Japão, Austrália e 

Nova Zelândia experimentaram sérios episódios agudos de poluição do ar. 

Consequentemente, tais países foram os primeiros a estabelecer uma legislação de controle de 

poluição do ar. 

Ainda, nos EUA, em 1955, surgiu a primeira regulamentação federal que fornecia 

suporte para a pesquisa em poluição do ar, treinamento e assistência técnica. 

A responsabilidade pela administração do programa federal era do Serviço de Saúde 

Pública (PHS), do Departamento de Saúde, Educação e Bem-estar dos EUA, assim 

permanecendo até 1970, quando foi criada a Environmental Protection Agency (EPA). 

A legislação inicial foi alterada e ampliada várias vezes ao longo dos últimos anos. 

Foi somente após a Conferência de Estocolmo (1972) que o Brasil mostrou interesse 

em adotar uma política ambiental. Assim, em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA), vinculada ao Ministério do Interior. Na mesma década de 70 foram 

criadas as agências ambientais do Rio de Janeiro (FEEMA) e São Paulo (CETESB), estados 

mais industrializados. O marco inicial da regulamentação da poluição do ar no Brasil ocorre 

com a Portaria MINTER 0231, de 27/4/76, que estabeleceu padrões de qualidade do ar para 

alguns poluentes. 

Os elevados índices de industrialização e urbanização verificados no País, desde a 

década de 70, levaram o Governo Brasileiro a implementar medidas de controle da qualidade 

do ar, orientado para as emissões procedentes das indústrias (fontes fixas) e dos veículos 

automotores (fontes móveis). 

Em 1989, foi criado o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

(PRONAR), por Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com o 

objetivo de “permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente 

segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, 

com vistas à melhora da qualidade do ar, ao atendimento dos padrões estabelecidos e o não 

comprometimento da qualidade do ar nas áreas consideradas não degradadas”. Para tal, tem 

como instrumentos os Padrões de Qualidade do Ar e Limites de Emissão na Fonte, Rede 

Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar e Inventário de Fontes e Poluentes 

Atmosféricos. 



O PRONAR estabeleceu novos padrões de qualidade do ar, em substituição aos 

fixados em 1976, pelo Ministério do Interior, e a aplicação do licenciamento ambiental para o 

controle das emissões fixas, de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais. 

O primeiro dispositivo legal decorrente do PRONAR foi a Resolução CONAMA Nº 

03, de 28 de junho de 1990, que estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar, hoje 

ainda em vigor, sem atualização dos novos conhecimentos científicos sobre o tema. Padrões 

de qualidade do ar são: as concentrações de poluentes atmosféricos, que, ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos 

à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral (BRASIL, 1990, art. 1º). 

Na Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/1990 estão descritos os padrões para todo o 

território nacional, onde os poluentes considerados são: partículas totais em suspensão (PTS), 

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

inaláveis e dióxido de nitrogênio (NO2). Foram estabelecidos Padrões Primários, destinados à 

proteção da saúde púbica e Padrões Secundários, para proteção do meio ambiente em geral e 

do bem-estar da população, bem como os métodos de referência a serem utilizados nas 

medições. 

Com relação aos limites de emissão, alguns foram estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 08/90, posteriormente revistos pela Resolução CONAMA 382 que estabelece os 

limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas  em 2006, e 

Resolução CONAMA 436, Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 

atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 

02 de janeiro de 2007, em 2011, incorporando novas tecnologias, novos combustíveis e 

acrescentando outros parâmetros. 

Hoje, as questões ambientais priorizam o controle da poluição, responsável por danos 

econômicos reais, por perdas ecológicas e pelo comprometimento da qualidade de vida. 

Consequentemente, os tomadores de decisão devem introduzir mecanismos inovadores no 

processo de gestão e implementar o controle ambiental, de forma que os seus resultados se 

traduzam, efetivamente, em ganhos na qualidade ambiental e na qualidade de vida da 

população. 

São necessárias ações de gestão preventivas ou corretivas no sentido de reduzir as 

emissões de poluentes e os efeitos da degradação da atmosfera, o que já foi demonstrado ser 

compatível com o desenvolvimento econômico e social. 

Reduzir as concentrações de contaminantes na atmosfera, de modo a assegurar a 

melhoria da qualidade ambiental e a proteção à saúde, compatibilizando o alcance de metas de 

qualidade do ar com desenvolvimento econômico, requer a integração de políticas públicas e 

instrumentos que se complementem nas ações de planejamento territorial, setorial e de 

fomento, necessários ao alcance de metas de qualidade do ar temporalmente definidas. 

 

 

JUSTIFICATIVA  

 

O Estado de Mato Grosso compreende uma população de mais de 3 milhões de 

habitantes, em seus 141 municípios (IBGE, 2010 c), sendo o 19º Estado mais populoso do 

Brasil e a qualidade do ar é comprometida de forma significativa pelas queimadas que emitem 

gases e partículas que atingem quase que a totalidade da região, constituindo um grande 

problema ambiental e de saúde pública no estado.  

 

No período de seca, junho a outubro, as queimadas rurais e urbanas intensificam-se, e 

a emissão de grandes quantidades de partículas provenientes dessas queimadas alteram 

profundamente as características químicas e físicas da atmosfera (ANDREAE et al., 1994; 



ARTAXO et al., 1997), sendo responsável pelas altas concentrações de monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado (YAMASOE, 2000) afetando 

diretamente a saúde da população. 

A capital mato-grossense, Cuiabá abriga 569.830 habitantes em uma extensão de 

aproximadamente 3.495 km2 (IBGE, 2013). A frota desse município é de 344.189 veículos, 

dos quais 7,9% (27.360) são veículos pesados (DENATRAN, 2014). No que se refere à 

participação das indústrias na área monitorada, há 1.081 indústrias de transformação e 45 

indústrias extrativistas (IBGE, 2012). 

Em Cuiabá, os níveis de poluentes têm atingido índices críticos durante o período de 

seca, apresentando concentrações acima do estabelecido pela Resolução CONAMA no 

03/1990 (SILVA, 2011). A alta concentração de partículas, e a sua natureza química 

comprometem a qualidade do ar da cidade, onde já foi detectada a presença de metais pesados 

(MARQUES, 2011), que podem causar efeitos agudos e crônicos sobre o metabolismo devido 

a sua toxicidade. 

Mediante este cenário, sentimos motivados a desenvolver um trabalho de medições e 

monitoramento de Qualidade do Ar na Capital do Estado de Mato Grosso, Cuiabá, cujo os 

resultados observados deram origem a este artigo. 

 

METODOLOGIA 

 

Este artigo foi realizado com dados obtidos em 2015/2016 no município de Cuiabá-

MT que é localizado na região centro oeste do Brasil, inserido predominantemente no bioma 

cerrado, mas com influência do Pantanal e Amazônia. 

Segundo a classificação climática pelo método de Köppen, Cuiabá insere-se no 

domínio dos Climas Tropicais Chuvosos (Aw’), representados conforme o modelo, pela letra 

A que caracteriza por climas megatérmicos, temperatura média do mês mais frio do ano maior 

que 18 °C e ausência de estação invernosa. E também se enquadra no subgrupo w’ com 

chuvas de verão-outono, onde se alternam a chuva e a seca (MACHADO V., 2012; 

PIDWIRNY, M., 2006). 

Ligada a essas características climáticas, encontram-se as queimadas nas matas, nos 

cerrados e do lixo doméstico (MAITELLI, 1994 apud BARBOSA, 2007). 

Os dados da qualidade do ar foram monitorados por meio dos Aparelhos:  1 Analisador, 

Monitor Ambiental de fração de partícula de poeira, fumaça, fumos e névoas em ambientes 

internos e externos DataRAM 4 da Thermo Scientific, modelo DR-4000 conforme patente nº 

6.055.052 dos EUA, mesmo aparelhos utilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), - 1  Analisador de Qualidade do Ar – Gases em Dispersão, modelo ECO, 

marca GAS EXPERT, nº de série 07/984, conforme ISO 9001:2008 – Lloyd’s Register 

Quality Assurance Limited – Certificate nº LRQ 0963583 e - 1 Analisador, Monitor 

Ambiental de fração de partícula de poeira, fumaça, fumos e névoas em ambientes internos e 

externos OPC - N2 da Alphasense. 

 Os aparelhos permitem gerar informações a nível do solo com precisão (para os 

parâmetros de dados primários e secundários de material particulado, a saber, partículas 

inaláveis finas, até 2,5 μm, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e 

ozônio. 

   

 

 

 

 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante o período avaliado constatou-se uma média em JUN de 4.2 ppm de CO e de 

12.0 μg/m3 MP 2,5µm no ano de 2015 enquanto que os valores para esses mesmo poluentes 

em JAN 2016 foram de 4.8 ppm de CO e  31.4μg/m3 de MP 2,5µm. A compilação e análise 

demonstram que os valores praticamente duplicaram de um ano para outro, evidenciando que 

as concentrações desses poluentes analisados estejam aumentando gradativamente. 

Para a avaliação do material particulado são comparados os valores médios 

registrados, com a tabela de classificação da qualidade do ar (Apêndice A e B) elaborada com 

base em informações da Organização Mundial da Saúde a respeito de danos à saúde causados 

por material particulado MP 10µm (média diária em μg/m³), mesmo por que no Brasil ainda 

não há parâmetros para MP 2,5µm , enquanto nos Estados Unidos o limite é de XXX e para a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) qualquer quantidade detectável do MP 2,5µm já seja 

considerada de risco. Para o parâmetro monóxido de carbono, os limites máximos para padrão 

primário e secundário são de 9 ppm (CONAMA 03/90). 

As médias observadas obedeceram a uma sazonalidade. Segundo MAITELLI (1994) o 

período climático chuvoso que vai de novembro a abril, é caracterizado por intensas chuvas e 

maior umidade relativa do ar. O período seco vai de maio a outubro, este sendo considerado 

um período crítico quando acontece um elevado número de internações por problemas 

respiratórios (SANTOS, 2011), pois é geralmente quando ocorrem grandes queimadas 

antropogênicas e os índices pluviométricos são menores. 

 

 
Figura 1. Monitoramento da Qualidade do Ar – Parque Mãe Bonifácia  - Cuiabá/MT. 

 



 
Figura 2. Monitoramento da Qualidade do Ar – Jardim Botânico de Cuiabá 

 

    
Figura 3. Monitoramento da Qualidade do Ar     Figura 4. Monitoramento da Qualidade do Ar   

Praça Bispo Dom José – Cuiabá/MT                     Praça Bispo Dom José – Cuiabá/MT 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 – Características dos poluentes: Material Particulado (MP2,5) e Monóxido de Carbono 

(CO) (Fonte: Cavalcanti, 2010) 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A poluição atmosférica é um dos desafios máximos para a gestão sustentável das 

cidades devido justamente aos diversos fatores de ordem natural, social e econômica 

envolvidos. 

Mato Grosso não possui nenhuma rede de monitoramento de qualidade do ar, aliás, 

passaram-se duas décadas sem que a Resolução CONAMA 03/90 fosse efetivamente aplicada 

na Capital Cuiabá, mesmo que vários estudos recentes tenham apontado a influência da 

concentração de particulado inalável na saúde da população.  

O Controle e Monitoramento da Poluição Atmosférica proveniente de fontes fixas e 

móveis em Cuiabá é muito precário, onde as Resoluções do CONAMA 03/90, CONAMA 

382/06, CONAMA 436/11 não tem aplicação ativa através dos órgãos de Meio Ambiente 

Municipal – SMADES (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) 

e Estadual – SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), sendo que ambos não possuem 

nenhum Programa de Monitoramento de Qualidade do Ar. 

A Fiscalização a Nível Municipal não atinge nem 15% deste universo estimado de 

1081 fontes emissoras dentro da Capital. 

O Estado também não possui nenhum Programa de Monitoramento e Analise de 

Poluição Atmosférica proveniente de Fontes Fixas que seja representativo. 

As informações dadas sobre a Qualidade do Ar em Cuiabá vêm por meio de Boletins 

Diários do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) utilizando o método de 

modelagem de dispersão de poluentes na atmosfera. Este método de estimativa de poluentes 

deveria ser um método complementar ao monitoramento, pois as medições locais são 

indispensáveis para correlacionar os dados estimados com dados reais, sendo que a 

modelagem de dispersão de poluentes não é prevista na Resolução CONAMA 03/90. 

Poluente Características 
 

 

Material 

Particulado 

(PM2,5) 

 

 

São partículas sólidas ou líquidas emitidas por 

fontes de poluição do ar ou formadas na atmosfera, 

como as partículas de sulfatos. 

O material particulado pode ser classificado, 

segundo método de formação, em poeiras, fumos, 

fumaças e névoas (partículas líquidas); 

 

 

 

 

 

 

Monóxido de 

Carbono (CO) 

 

 

O monóxido de carbono (CO) é formado pela 

queima incompleta dos combustíveis fósseis. Os 

veículos automotores representam a fonte 

preponderante. O monóxido de carbono é um gás 

incolor, inodoro, tóxico e ligeiramente mais leve 

que o ar. 

Com o índice obtido, o ar recebe uma qualificação, 

que é uma espécie de nota (Apêndice A). Esta 

qualificação do ar está associada com efeitos sobre 

à saúde, independentemente do poluente em 

questão, conforme Apêndice B (CETESB,2005). 

 



 Portanto faz se necessário a implantação de um Programa de Monitoramento da 

Qualidade do Ar na Capital de Mato Grosso com a fixação de Totens de Monitoramento e 

Informativo nas principais vias, Parque Municipal Tia Nair e Estaduais Zé Bolo Flô, Massairo 

Okamura e Mãe Bonifácia para que a População seja informada em tempo real da Qualidade 

do Ar que estão respirando. 

E, por conseguinte, fomentar a Câmara Municipal de Cuiabá apresentar um Projeto de 

Lei que regulamente a aplicação efetiva das Resoluções do CONAMA 03/90, 382/06 e 

436/11, para que haja Parâmetros na realização do Monitoramento e Controle da Poluição 

Atmosférica na Capital de Mato Grosso que apresenta Níveis cada vez mais crescentes em 

relação ao surgimento de novas fontes fixas e moveis.  
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