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1. Como funciona a plataforma de qualidade do ar
A plataforma de qualidade do ar compila os dados de monitoramento dos poluentes dos
órgãos ambientais de todo país. Trata-se de um esforço em unificar a informação, em diversos
formatos, e fazê-la acessível a todo tipo de público. Em sua primeira versão, a plataforma de
qualidade do ar compilou os valores anuais das concentrações de poluentes atmosféricos
apresentados nos relatórios dos Órgãos Estaduais do Meio Ambiente (OEMAs), criando assim
uma base de dados entre os anos de 2000 e 2014 de todos os estados que disponibilizam tais
informações. Com o objetivo de explorar em mais detalhes os poluentes monitorados, em 2018,
a plataforma passou a incorporar dados horários e diários.
Com o novo conjunto de dados, a plataforma pôde trazer novos produtos, apresentando
informações sobre o dia, mês, e a evolução com os anos. Ainda ela mostra um perfil horário
típico de um determinado período de interesse. Além de exibir o número de ultrapassagens dos
poluentes, conforme o padrão/recomendação de qualidade do ar escolhido. Assim, para tais
inovações, foi necessária uma reestruturação na plataforma, que foi desde organização e
padronização dos dados, até o desenvolvimento dos gráficos disponíveis no site.
A Figura 1 apresenta um diagrama das etapas necessárias para desenvolver a
plataforma. Os itens acima da flecha indicam os gráficos visualizado pelo usuário, e os textos
abaixo, indicam o que foi realizado para que cada item respetivamente acima. A organização e
padronização dos dados é discutida na seção de Base de dados. Os cálculos dos dados que geram
os gráficos da plataforma são apresentados na seção de Metodologia. As opções de cálculo para
dos gráficos do perfil horário são discutidos na seção seguinte. Já o número de as ultrapassagens
é discutido na última seção.

Figura 1: Esquema de como funciona a plataforma de qualidade do ar.

2. Base de dados
Os Órgãos Estaduais do Meio Ambiente são responsáveis pelo monitoramento da
qualidade do ar em seus estados. Contudo, devido a diferentes dificuldades enfrentadas, como
discutido no 1º Diagnóstico da rede de monitoramento de qualidade do ar no Brasil, apenas 9
estados fazem monitoramento: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, e somado aos estados, Distrito Federal.
Sendo que os dados do estado de Mato Grosso do Sul não compõem a plataforma por não
divulgarem seus dados.
O monitoramento pode ser feito de dois modos: manual e automático. No
monitoramento automático, a amostra é analisada em tempo real através de métodos óptico3

eletrônicos (e.g. absorção de ultravioleta ou infravermelho, fluorescência, quimiluminescência,
etc). Esses métodos de medição são comumente utilizados para MP10, MP2,5, SO2, NOX, CO, O3,
Benzeno/tolueno, Enxofre Reduzido Total (ERT). As amostragens são realizadas em intervalos
de 5 segundos e processadas na resolução de uma hora. Assim, os dados horários apresentados
na plataforma vêm desse processamento já validado pelos OEMAs.
As amostragens do monitoramento manual (por vezes também chamado de
semiautomático) são realizadas durante 24 horas (dependendo do poluente, o período de
amostragem pode ser ainda maior) e posteriormente processadas em laboratório. As amostras
como de para Fumaça, Partículas Totais em Suspensão (PTS), MP10, MP2,5 são analisadas
utilizando técnicas de gravimetria (pesagem do filtro antes e depois da amostragem). Também,
por vezes, outras técnicas também podem ser empregadas em amostras de MP10 e MP2,5, tais
como cromatografia, fluorescência de raio-X, etc. Ainda o monitoramento manual também pode
ser empregado para acetaldeído/formaldeído e, menos usual para SO2, que conta com
monitoramento passivo, com análises laboratoriais diferentes das mencionadas.
Após a amostragem, os dados são então validados pelos OEMAs, utilizando seus
próprios critérios de representatividade. Esse conjunto de dados horários/ diários então serve
de base para a elaboração dos relatórios de qualidade do ar de cada estado e são
disponibilizados ao público em diferentes modos. Assim, num esforço de unificar essas
informações e disponibilizá-la de forma mais acessível ao público, o IEMA acessou os sites dos
OEMAs (para aqueles que disponibilizam os dados em seus websites para download) e enviou
solicitação de dados via e-mail, para montar o novo conjunto de dados que hoje constitui a
plataforma:
•
•

2000 – 2014: dados anuais (plataforma antiga);
A partir de 2015: dados horários e diários.

Em geral, a base de dados disponibilizada pelos OEMAs não é alterada após a publicação
de seus relatórios. Contudo, alguns OEMAs, como a CETESB (São Paulo), por comprometimento
com a qualidade de seus dados, podem fazer eventuais correções nos dados mesmo após a
publicação do relatório. Nesse caso, a base de dados disponibilizada pela plataforma pode ter
diferenças em relação a base disponibilizada pelo órgão ambiental, mas vale ressaltar que os
dados da plataforma são diretamente obtidos do site da CETESB. Assim, considerando as
possíveis alterações que uma base de dados possa ter, o registro da data de aquisição dos dados
é importante e é apresentado na Tabela 1.
Os dados foram adquiridos em diferentes formatos. Por isso, o passo seguinte após a
aquisição, foi a organização deles para montar um banco único de dados. Isso foi importante
tanto para os cálculos da plataforma, quanto para disponibilização ao público. Os dados horários
e diários dos OEMAs estão disponíveis na aba “Download”. Já os dados das concentrações
calculadas pela plataforma estão nas próprias páginas dos gráficos.
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Tabela 1: Registro da aquisição dos dados.

Unidade Federativa Órgão Ambiental Data de aquisição Ano de referência
Bahia

INEMA

Mar/2017

2015, 2016

Minas Gerais

FEAM

Mar/2017

2014

Espírito Santo

IEMA - ES

Mar/2017

2015, 2016

INEA

Fev/2017

Prefeitura

Jul/2017

São Paulo

CETESB

Mai/2017

2015, 2016

Goiás

SECIMA

Ago/2017

2015, 2016

Distrito Federal

IBRAM

Mai/2017

2015, 2016

Paraná

IAP

Jul/2017

2015, 2016

Rio Grande do Sul

FEPAM

Mai/2017

2015, 2016

Rio de Janeiro

2015, 2016

2.1. Unidades das concentrações de poluentes
Como mencionado anteriormente, os dados enviados tinham diversos formatos e níveis
de informação. Uma das padronizações necessárias foi a unificação das unidades dos poluentes
em g/m3, pois alguns poluentes tinham sua unidade em parte por milhão (ppm) ou parte por
bilhão (ppb). Logo foi necessário utilizar um fator de conversão, que depende do poluente, como
mostra a equação (1) a seguir:
𝑋 = 𝐶𝑜𝑛𝑐 ∗ 𝑓

(1)

Onde: X = concentração desejada em g/m3
Conc = concentração em ppb (caso a concentração esteja em ppm, o lado direito
da equação deve ser multiplicado por 103)
f = fator de conversão (que é a razão: peso molecular/24,45)
Os fatores de conversão estão apresentados na Tabela 2 a seguir:
Tabela 2: Lista dos fatores de conversão das unidades em ppb para g/m3.

Poluente

f

CO

1,146

SO2

2,620

NO2

1,882

NO

1,227

O3

1,963
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3. Metodologia
A plataforma apresenta os gráficos da concentração diária, mensal e anual, utilizando
para isso a base de dados discutida na seção anterior. Os cálculos utilizados estão listados na
Tabela 3. As médias/ máximas apresentadas nessa tabela foram calculadas de acordo com os
padrões nacionais de qualidade do ar e as recomendações da Organização Mundial da Saúde
(OMS), que consideram o tempo de exposição de um indivíduo a um determinado poluente, que
pode causar danos à sua saúde.
Tabela 3: Cálculos por poluente e escala de tempo.

Poluente
PTS

Dia

Mês

Média aritmética de 24h

Média aritmética

Ano
Média geométrica

MP10
MP2,5
FMC

Média aritmética

SO2
O3

Máxima média móvel de 8 horas
Máxima média horária de 24h

CO
NO2
NO

Média aritmética de 24h
Máxima média horária

Média aritmética
Máxima média horária de 24h

Para um valor calculado ser validado para análise, ele deve atender a um critério de
representatividade, pois o contrário indica falhas de medição, comprometendo a interpretação
do resultado. Os critérios adotados pela plataforma são apresentados na Tabela 4. É importante
ressaltar que tanto a metodologia de cálculos como o critério de representatividade adotados
aqui são os mesmos utilizados pela Cetesb (São Paulo), também por outros órgãos ambientais
como FEAM (Minas Gerais) e IBRAM (Distrito Federal).
Tabela 4: Critério de representatividade adotado pela plataforma para estações automáticas e manuais.

Tempo
8 horas
Diária
Mensal
Anual

Estações automáticas

Estações manuais (ou semiautomáticas)

6 médias horárias válidas
-2/3 das médias horárias válidas no dia
-2/3 das médias diárias válidas no mês
1/2 dos valores diários válidos para os quadrimestres jan-abr, mai-ago, set-dez

Os valores anuais, são calculados a partir dos valores diários, como indicado nos critérios
de representatividade, Tabela 4. Se, por um lado, a representatividade anual garante a
consistência do período analisado, por outro, quando um dado anual não é representativo, isso
não significa que outras análises desse monitoramento não sejam relevantes. Ainda pode-se
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considerar as concentrações diárias/ mensais/ perfil horário, ultrapassagem dos
padrões/recomendações de qualidade do ar, que trazem informações relevantes do período em
que o monitoramento foi bem-sucedido.
Já os diários foram calculados com relação seu monitoramento:
•

•

Manual/ semiautomático: não foi realizado nenhum cálculo, uma vez que a
concentração apresentada para esses poluentes já era correspondente a 24
horas do dia. Nesse caso, não foi necessário aplicar a representatividade diária,
uma vez que o OEMA responsável pelo monitoramento já aplicara seu próprio
critério antes da divulgação do dado.
Automático: existem três tipos de cálculo, que variam conforme o poluente
analisado: média aritmética de 24h, máxima média móvel de 8 horas e máxima
horária. Essa última foi calculada considerando a representatividade, Tabela 5.

Uma pesquisa realizada sobre os procedimentos adotados pelos OEMAs indicou que não
existe critérios únicos de representatividade e de metodologia de cálculo. Por isso, alguns
valores calculados pela plataforma podem ser diferentes dos apresentados nos relatórios de
qualidade do ar desses órgãos ambientais, somado ao fato de possível alteração do banco de
dados após aquisição de dados para a plataforma.

4. Perfil horário
As concentrações do perfil horário foram calculadas como as médias de cada hora do
intervalo de tempo selecionado pelo usuário, tendo o resultado de 24 médias horárias de um
dia escolhido. Diferente das opções de filtro dos gráficos das concentrações, a seleção do
intervalo nesse tipo de gráfico é feita em três etapas: ano, mês ou estação do ano, e período
(com as opções de dias de semana, final de semana, ou semana inteira).

5. Número de ultrapassagens
Esse gráfico oferece o número de ultrapassagens diárias por ano, considerando a
escolha do usuário: o padrão nacional ou a recomendação da OMS. Para poluentes cujo cálculo
regulado é a média horária, foi considerada apenas a máxima horária do dia para o cálculo das
ultrapassagens. Em outras palavras, mesmo que um dia tenha mais de um registro de média
horária acima do valor regulado, somente será registrada uma ultrapassagem.
As ultrapassagens dos valores anuais podem ser visualizadas nos gráficos das
concentrações anuais. Os valores de padrão/recomendação para cada poluente e o tipo de
média calculada para estimar o número de ultrapassagens estão listados na Tabela 5.
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Tabela 5: Valores dos padrões/metas/ recomendações para os poluentes regulados adotados pela OMS, Brasil e
estados de São Paulo e Espírito Santo

Poluente
PTS
(g/m3)
Fumaça
(g/m3)
MP10
(g/m3)
MP2,5
(g/m3)
SO2
(g/m3)
CO
(ppm)
O3
(g/m3)
NO2
(g/m3)

Tempo médio de amostragem
Máxima média de 24 horas
Média geométrica anual
Máxima média de 24 horas
Média aritmética anual

Recomendação OMS
-----

Padrão Nacional*
240
80
150
60

Máxima média de 24 horas
Média Aritmética anual
Máxima média de 24 horas
Média Aritmética anual

50
20
25
10

150
50
---

Máxima média de 24 horas
Média aritmética anual
Máxima média horária
Máxima média de 8 horas
Máxima média horária
Máxima média de 8 horas
Máxima média horária
Média Aritmética anual

20
--9 (ou 10 mg/m³)
-100
200
40

365
80
35 (ou 40 mg/m³)
9 (ou 10 mg/m³)
160
-320
100

*Referente aos padrões primários, que, segundo Resolução CONAMA 005/1989, são as concentrações de
poluentes atmosféricos que, ultrapassadas poderão afetar a saúde da população, podendo ser entendidos
como níveis máximos toleráveis de poluentes atmosféricos.
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