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Impacts of the air quality monitoring lack in the Brazilian great cities 
 

ABSTRACT Air pollutants from anthropogenic actions are emitted from various sources, for example, agriculture, 
industrial activities and the means of transport. In addition, some polluting agents are accidentally released, but a large 
number are emitted through industrial practices or other activities, which may cause diverging effects on human health 
and the environment. Thus, this study seeks to compile information that will help in the elaboration of measures that 
seek to reduce/minimize possible risks to the health of the population and the environment associated with air 
pollution. As well as demonstrating the impacts on the health of the population, the effects generated on the 
environment and the benefit of preserving green areas to maintain air quality. According to the World Health 
Organization (WHO), an estimated 1.3 million annual deaths worldwide are linked to exposure to air pollution. Surveys 
conducted in urban children in São Paulo state that NO2 levels present in atmospheric air cause typical symptoms related 
to respiratory problems. The environmental impact can be classified as positive or negative, in addition, for more 
accuracy, CONAMA Resolution no. 001/86, defines as any biological, chemical and physical change in the environment, 
caused directly or indirectly by anthropic actions. The deforestation of green areas for urban construction leaves the 
atmospheric environment susceptible to polluting gases, especially CO2, which is released by automobiles present in 
urban daily life; besides the direct production by the anthropic action of this gas, through destructive or leisure burns. 
This article highlights the importance of monitoring air quality by environmental and health experts; therefore, it is a 
way of assessing pollution in urban atmospheres.    
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RESUMO Os poluentes atmosféricos provenientes de ações antrópicas são emitidos por diversas fontes, por 
exemplo, a agricultura, atividades industriais e os meios de transporte. Ademais, alguns agentes poluidores são 
lançados acidentalmente, porém um elevado número é emitido através de práticas industriais ou outras atividades, 
os quais podem ocasionar efeitos divergentes à saúde humana e ao meio ambiente. Logo, com esse estudo busca-
se compilar informações que auxiliem na elaboração de medidas que busquem reduzir/minimizar possíveis riscos à 
saúde da população e ao meio ambiente associados à poluição atmosférica. Assim como, demonstrar os impactos a 
saúde da população, os efeitos gerados ao meio ambiente e o benefício da preservação de áreas verdes para a 
manutenção da qualidade do ar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 1,3 milhões 
de mortes anuais mundialmente estejam atreladas a exposição à poluição do ar. Pesquisas realizadas em crianças 
do meio urbano de São Paulo, apontam que os níveis de NO2 presentes no ar atmosférico causam sintomas típicos 
relacionados a problemas respiratórios. O impacto ambiental pode ser classificado como positivo ou negativo, 
ademais, para mais precisão, a resolução CONAMA n. 001/86, define como qualquer mudança biológica, química e 
física no meio ambiente, causada direta ou indiretamente pelas ações antrópicas. O desmatamento de áreas verdes 
para construção urbana, deixa o ambiente atmosférico suscetível a gases poluentes, principalmente CO2, que é 
liberado pelos automóveis presentes no dia a dia urbano; além da produção direta pela ação antrópica desse gás, 
por meio de queimadas destrutivas ou de lazer. Este artigo evidencia a importância do monitoramento da qualidade 
do ar, por especialistas ambientais e de saúde; pois, é uma forma de avaliar a poluição em atmosferas urbanas. 
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Introdução 
 

A atmosfera urbana é resultante da relação entre sua constituição natural e as emissões de gases e elementos 
oriundos do processo de formação do espaço. Nesse viés, tanto a umidade quanto a temperatura podem intensificar 
impactos negativos e/ou positivos à qualidade do ar (Sant ́Anna Neto 2012). 

Acerca dessa ótica, os poluentes atmosféricos provenientes de ações antrópicas são emitidos por diversas fontes, 
por exemplo, a agricultura, atividades industriais e os meios de transporte. Além disso, a interferência de fontes naturais 
fundamentais não deve ser ignorada como os fogos florestais, as atividades vulcânicas e o transporte de partículas de 
áreas desérticas. Ademais, alguns agentes poluidores são lançados acidentalmente, porém um elevado número é 
emitido através de práticas industriais ou outras atividades, os quais podem ocasionar efeitos divergentes à saúde 
humana e ao meio ambiente (Rodrigues 2013).  

Sobre esse aspecto, a poluição atmosférica é caracterizada pela existência de partículas sólidas no ar e gases 
tóxicos. Nesse ínterim, os principais geradores desse fenômeno são sistemas de aquecimento doméstico, automóveis, 
queima de carvão e petróleo em usinas, e a eliminação de resíduos por petroquímicas, siderúrgicas, dentre outros. Vale 
salientar que nas grandes cidades, tornam-se constantes os dias em que o ar alcança níveis preocupantes, seja pela 
escassez de inversões térmicas ou de ventos, as quais são estágios que as correntes ascensionárias do ar terminam. As 
mesmas são de suma importância para a limpeza dos poluentes aglomerados nas camadas junto à superfície (Leite et 
al 2011).  

Consoante à ideia de desenvolvimento sustentável, a poluição ambiental evidencia-se como um dos 
fundamentais aspectos a ser debatido por pesquisadores, instituições governamentais e pela sociedade em geral 
(Horgnies et al 2012). Nesse sentido, nas últimas décadas se tem registrado um grande aumento nas concentrações de 
elementos perigosos no âmbito atmosférico, o qual é motivo de atenção global. Este feito é devido às atividades 
exercidas pelo ser humano, poluentes atmosféricos ocasionam efeitos profundamente adversos, sobretudo, em cidades 
que possuem ressaltado grau de urbanização e atividade humana (Castro et al 2013). 

Nesse viés, a consequência da poluição atmosférica tem sido analisada globalmente.  Diversos estudos, em várias 
regiões do mundo, têm apresentado que a supracitada está vinculada ao grande número de internações hospitalares e 
mortes, principalmente ocasionadas por doenças cardiovasculares e respiratórias entre outras (Freitas et al 2013). 

É válido ressaltar, também, que as diferenças topográficas, condições meteorológicas e características de 
emissão de elementos poluidores os quais levam à consideráveis disparidades na qualidade do ar dos centros urbanos, 
da mesma forma que causam impactos sob suas respectivas populações (Parrish 2011). 

 Nesse hiato, na monitoração da poluição atmosférica, a grande preocupação é voltada para a qualidade do ar 
dentro das bacias aéreas, assegurando que a concentração dos poluentes fique entre os parâmetros estabelecidos pela 
Resolução CONAMA n. 03:1990 como aceitáveis (Conama 1990).  

Logo, com esse estudo busca-se compilar informações que auxiliem na elaboração de medidas que busquem 
reduzir/minimizar possíveis riscos à saúde da população e ao meio ambiente associados à poluição atmosférica. Assim 
como, demonstrar os impactos a saúde da população, os efeitos gerados ao meio ambiente e o benefício da preservação 
de áreas verdes para a manutenção da qualidade do ar. 

 

Impactos na saúde da população 
 

Maior parte da população mundial reside em cidades. No continente latino-americano, o mais urbanizado do 
mundo, a população citadina chega a 82%, e a 84% no Brasil. Isto é, com tantas pessoas residindo em centros urbanos, 
torna-se um assunto fundamental, compreender a atuação do ambiente produzido na saúde desses indivíduos. Uma 
vez que a poluição do ar possui impactos crônicos e agudos identificados, por exemplo, desconforto geral, como, 
alergias, ardor nos olhos entre outros. Além disso, a exposição de pouco tempo a elevados índices de poluentes 
atmosféricos aumenta o número de internações hospitalares por doenças respiratórias e cardiovasculares (Fajersztajn 
et al 2016). 
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que 1,3 milhões de mortes anuais 
mundialmente estejam atreladas a exposição à poluição do ar. Nesse sentido, os efeitos na saúde envolvem uma grande 
diversidade de impactos os quais são motivados por sexo, idade e existência de patologias preexistentes no indivíduo 
exposto, como, câncer, doenças neurodegenerativas, cardiorrespiratórias, entre outras (Hei 2010).  

Vale ressaltar que o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) quando existentes em regiões urbanas 
formam uma das principais questões para a qualidade de vida, não somente por contribuir significativamente na 
constituição de oxidantes, como, peroxiacetilo, nitrato e ozônio, mas também pelos seus impactos contrários à saúde 
humana (Zhang et al 2012).   

Nesse âmbito, pesquisas realizadas em crianças do meio urbano de São Paulo, apontam que os níveis de NO2 

presentes no ar atmosférico causam sintomas típicos relacionados a problemas respiratórios. Sob esse aspecto, toda a 
população analisada apresentou sibilo, o qual se caracteriza pelo ruído similar a um assobio agudo particular da asma, 
em alguma fase da pesquisa realizada. Assim, neste mesmo estudo foi constatado que 45,8% dos casos houve evolução 
para o diagnóstico de asma (Viera et al 2012).  

Sob essa conjuntura, a avaliação do impacto da poluição do ar na saúde mundial, através de pesquisas de séries 
temporais, é de suma importância para o fortalecimento da implantação da vigilância em saúde ambiental por meio do 
setor saúde. Pois, seus resultados mostram a estimativa direta do risco de adoecimento da sociedade em relação à 
variabilidade das concentrações dos poluentes atmosféricos. Uma vez que esses impactos quando identificados podem 
ser monitorados ao decorrer dos anos, possibilitando a avaliação da efetividade das formas de controle (Nardocci et al 
2013). 

 

Efeitos no meio ambiente 
 

 O impacto ambiental pode ser classificado como positivo ou negativo, ademais, para mais precisão, a resolução 
CONAMA n. 001/86, define como qualquer mudança biológica, química e física no meio ambiente, causada direta ou 
indiretamente pelas ações antrópicas. Com isso, podemos concluir, que na atualidade os impactos ambientais, 
principalmente negativos, estão crescendo, e sua principal motivação é o aumento de áreas urbanas (Martine e 
Mcgranahan 2010). 

Sobretudo, o ar urbano poluído, principalmente causado por veículos automotivos, descarte incorreto de 
resíduos, uso irresponsável de recursos, e degradação ambiental, apresenta por sua vez, resultados climáticos 
diretamente ligados a atmosfera. Com isso, pode-se aferir a ocorrência de chuvas ácidas, extinção de espécies da fauna 
e da flora, agravamento do efeito estufa, e arruinação da camada de ozônio (Gomes et al 2015) 

Outrossim, pode-se dizer que o desmatamento de áreas verdes para construção urbana, deixa o ambiente 
atmosférico suscetível a gases poluentes, principalmente CO2, que é liberado pelos automóveis presentes no dia a dia 
urbano; além da produção direta pela ação antrópica desse gás, por meio de queimadas destrutivas ou de lazer (Drumm 
et al 2014). Nesse hiato, é possível declarar a influência de aterros sanitários para resíduos sólidos em áreas urbanas, 
consequentemente, o que é descartado acaba por se decompor e liberar gases que ao chocar-se com o que já está 
presente na atmosfera, gera chuvas ácidas, que além de impactos à saúde, pode trazer impactos sociais, econômicos, e 
ambientais para a região (Kohl et al 2015). 

Contudo, para evitar a intensificação dessa forma de poluição, as empresas que podem gerar impactos 
ambientais negativos, uma vez que são as principais influenciadoras quando se trata de poluição atmosférica, foi 
determinado pela CONAMA n. 001/86, que estas devem apresentar o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA) para que possam iniciar suas atividades, caso contrário, são vetadas de qualquer ação 
(Nardocci et al 2013). 

 

Benefícios das áreas verdes 
 

Ainda que o conceito de qualidade ambiental urbana seja bastante citado na legislação e nas literaturas 
científicas, na prática poucas atividades são dirigidas para o melhoramento das condições ambientais da área urbana, 
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entre elas a criação de espaços verdes públicos (Buccheri-Filho e Tonetti 2011). Ademais, as possíveis ferramentas 
atreladas aos benefícios das áreas verdes para a saúde são a redução da poluição do ar (Janhall 2015), dos recursos 
hídricos, e da poluição sonora, assim, como, da vulnerabilidade de habitações perante enchentes (Dora et al 2015). 

Nesse sentido, os locais de áreas verdes presentes no meio urbano proporcionam diversos benefícios tais como 
abrigo para fauna, atenuação da poluição ar, visual, conforto térmico e estabilização de superfícies pela fixação do solo 
por meio das plantas. Além disso, são essenciais nos centros urbanos, exercendo o papel de indicador de qualidade de 
vida, por estarem profundamente associadas a recreação e lazer dos indivíduos, e por se constituírem em áreas de 
manifestação da vida comunitária e convívio social (Londes e Mendes 2014). 

Vale salientar que as áreas verdes, enquanto lugares de recreação e lazer possuem a capacidade de neutralizar 
os fatores urbanos estressantes, como por exemplo, o calor, poluição do ar e o ruído, por meio do relaxamento (Costa 
2010), essa capacidade é exercida quando a população entra em contato com os elementos naturais desses locais. De 
acordo, com estudos de meta-análise, somente cinco minutos de exercícios em lugares naturais é suficiente para 
ocasionar melhorias à saúde mental como o humor e autoestima destas pessoas (Barton e Pretty 2010). 

É evidente que os privilégios proporcionados por essas áreas públicas no meio urbano oferecem bem-estar à 
saúde da sociedade. Dessa forma, a revitalização de áreas verdes já existentes no espaço urbano e a construção de 
novas áreas, devem ser vistas pelos gestores municipais como um bem futuro para toda a comunidade citadina. Assim, 
a relevância das mesmas tem que ser considerada no momento em que há o planejamento para a fundação da cidade, 
de maneira a obter vantagens de todas as possibilidades sociais, estéticas e ecológicas que essas podem proporcionar, 
e dessa maneira contribuir para a qualidade de vida da população e ambiental urbana (Perehouskei e Angelis 2012). 

  

Considerações Finais 
 

Este artigo evidencia a importância do monitoramento da qualidade do ar, por especialistas ambientais e de 
saúde; pois, é uma forma de avaliar a poluição em atmosferas urbanas. Esta verificação, é fundamental, principalmente, 
por ajudar a identificar os riscos ao meio ambiente e a saúde da população, servindo como prevenção de doenças 
respiratórias e extinção do pouco que ainda resta do ambiente natural, demonstrando as consequências oriundas dos 
níveis de exposição à poluentes, necessitando controlar as emissões de gases, melhorando, assim, a qualidade de vida 
da população. 
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