
Padrões de Qualidade do Ar serão atualizados em    

São Paulo 

Alfred Szwarc e Gabriel Murgel Branco - especialistas em prevenção e controle 

da poluição veicular e consultores técnicos da AFEEVAS – apresentam e 

comentam os novos Padrões de Qualidade do Ar estabelecidos para o Estado de 

São Paulo, baseados nos valores de concentração ambiente propostos pela 

Organização Mundialda Saúde – OMS, e a classificação das sub-regiões do 

Estado quanto ao grau de saturação da qualidade do ar.  

  

Em decisão recente, tomada em 13 de junho de 2012, o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo - CONSEMA, aprovou a deliberação Nº 25/2012, 

que apresenta manifestação favorável à minuta de Decreto que estabelece novos 

Padrões de Qualidade do Ar (PQAr) no Estado e dá outras providências sobre o assunto. 

O documento  é mais um passo de um processo iniciado em 2009, quando as Secretarias 

de Estado da Saúde e do Meio Ambiente constituíram um grupo de trabalho para revisar 

os PQAr em vigor, estabelecidos pela Resolução Nº 03/1990 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente – CONAMA. A esta deliberação do CONSEMA se soma outra, de Nº 

26/2012, que aprova a classificação das sub-regiões do Estado quanto ao grau de 

saturação da qualidade do ar .  

Costuma-se definir PQAr como sendo as concentrações de poluentes atmosféricos que, 

ultrapassados, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, bem 

como, ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em geral. 

Segundo a OMS, os PQAr são ferramentas fundamentais para o monitoramento e gestão 

da qualidade do ar e devem ser estabelecidos levando-se em conta os riscos à saúde 

apresentados pela poluição do ar, a viabilidade técnica para a sua implementação e 

atendimento, bem como aspectos econômicos, políticos e sociais relacionados com a 

sua aplicação. Os estudos do grupo de trabalho avaliaram as práticas atuais e tendências 

internacionais referentes a PQAr, as concentrações registradas de poluentes 

atmosféricos no Estado e recomendaram a adoção dos valores de concentração ambiente 

propostos pela Organização Mundial da Saúde - OMS. Com base nessa proposta, a 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB elaborou a referida minuta 

de Decreto. 

 

A minuta está sendo analisada por instâncias superiores do governo estadual e a 

expectativa é que seja publicada em 2012, podendo ainda receber algumas 

modificações. O objetivo fundamental é promover avanços no controle da poluição do 

ar através da atualização progressiva dos PQAr em  três etapas intermediárias e uma 

final, que corresponde aos valores recomendados pela OMS. A primeira etapa 

intermediária irá substituir os PQAr atuais e entrar em vigor com a publicação do 

Decreto. 

O documento também estabelece instrumentos de controle ambiental, como o Plano de 

Redução de Emissão de Fontes Estacionárias - PREFE e o Plano de Controle da 

Poluição Veicular – PCPV. De forma inovadora, institui que empreendimentos 

portuários e aeroportuários considerados como fontes de poluição do ar significativa 

devem apresentar programas de controle ambiental específicos. A estratégia de ação 

adotada prevê que nas sub-regiões do Estado classificadas como de atenção prioritária 

segundo critérios técnicos estabelecidos, a CETESB estabeleça um Plano de Controle 



de Emissões Atmosféricas composto pelo PREFE e pelo PCPV elaborados para as 

necessidades locais. 

Outro aspecto interessante previsto na minuta é a possibilidade de obtenção de créditos 

de emissão por fontes estacionárias e por frotas cativas de veículos que apresentarem 

redução na emissão de poluentes além da usual, e que poderão ser utilizados para a 

compensação de emissões em fontes estacionárias. Esse mecanismo pode ser um 

importante incentivo para a adoção de sistemas "retrofit" em motores estacionários e 

veículos automotores. 

As tabelas a seguir resumem as principais alterações esperadas nos PQAr no Estado de 

São Paulo:  

 

 

Tabela 1. PQAr para Dióxido de Enxofre e Material Particulado - µg/m
3
 

 

 

 

 

Tabela 2. PQAr para Dióxido de Nitrogênio e Ozônio - µg/m
3
 

 

 
 

Notas: 1) PQAr interm. significa padrão intermediário, sendo o número indicador da 

etapa; 2) SO2, MP10, MP2,5, NO2 e O3 significam, respectivamente, dióxido de 

enxofre, material particulado inalável (diâmetro aerodinâmico até 10 µm),  material 

particulado inalável fino (diâmetro aerodinâmico até 2,5 µm), dióxido de nitrogênio e 

ozônio. 



 

 

Como se pode observar, a minuta estabelece restrição significativa para os PQAr de 

dióxido de enxofre, de  material particulado e de dióxido de nitrogênio. No caso 

específico do material particulado, traz uma novidade com a definição de um padrão 

para as partículas inaláveis finas - MP2,5 - consideradas as de maior risco para a saúde 

pública. Esse fato é relevante, pois de 80% a 95% da massa de partículas geradas por 

motores diesel apresenta diâmetro aerodinâmico situado na faixa 0,05 a 1, 0 µm. Além 

disso, a OMS reclassificou em junho a emissão de partículas diesel de "provavelmente 

cancerígena" para "cancerígena" frente às inúmeras evidências científicas de que a 

exposição a esse tipo de emissão está comprovadamente ligada à ocorrência de tumores 

malignos, especialmente no pulmão e na bexiga.  

Por outro lado, em função da mudança na metodologia de avaliação da concentração 

máxima ambiente de ozônio na atmosfera, que passou de "média dos valores medidos 

em 1 hora" para "média dos valores medidos em 8 horas", tal como é praticado nos 

EUA, na União Europeia e em outros países, o PQAr para esse poluente se tornou 

temporariamente menos restritivo, devendo entretanto atingir maior grau de restrição do 

que o atual quando for atingido o valor proposto pela OMS. Contudo, é importante 

notar que o PQAr intermediário 1 (140 µg/m3), que deve substituir o atual padrão, é 

ligeiramente mais restritivo do que o padrão federal dos EUA (147 µg/m3) e 

praticamente equivalente ao padrão do Estado da Califórnia (137 µg/m3), EUA, 

reconhecido por avanços notáveis no controle do ozônio. 

No que se refere ao monóxido de carbono não há previsão de mudança do padrão, o 

mesmo ocorrendo para o chumbo. Os padrões para Fumaça e Partículas Totais em 

Suspensão serão utilizados a critério da CETESB para casos específicos. 

As mudanças esperadas na legislação de São Paulo tem importância especial na medida 

em que poderão também servir de inspiração para a revisão da legislação de outros 

estados e da legislação federal. Entretanto, para que atinjam seus objetivos requerem a 

adoção de ações concretas, contínuas, negociadas e solidamente estruturadas de 

monitoramento da qualidade do ar e de controle das emissões atmosféricas no âmbito 

dos planos mencionados (PREFE e PCPV), inclusive com fundos definidos para 

suportar as pesquisas e análises de soluções propostas, sem o que o avanço prestes a ser 

dado para a preservação da saúde pública e do meio ambiente no Estado poderia se 

tornar inócuo e motivo de descrédito e críticas ao poder público. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/arquivos/deliberacoes/2012/DEL25.pdf 
 
http://www.ambiente.sp.gov.br/uploads/arquivos/deliberacoes/2012/DEL26.pdf 
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