
 CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

NOTA TÉCNICA    03  /2021 –  CAOPMAHU –    NÚCLEO MEIO  
AMBIENTE

QUALIDADE  DO  AR.  POLUIÇÃO  ATMOSFÉRICA.
MONITORAMENTO  E  CONTROLE  DE  EMISSÕES.  TUTELA
JURÍDICA DA QUALIDADE DO AR. DIREITO FUNDAMENTAL AO
MEIO AMBIENTE E À SADIA QUALIDADE DE VIDA. PRINCÍPIOS
DA  PREVENÇÃO,  PRECAUÇÃO,  POLUIDOR  PAGADOR  E
PATAMAR  MÍNIMO  DE  PROTEÇÃO  AMBIENTAL.  MELHOR
TECNOLOGIA  DISPONÍVEL.  POLÍTICA  NACIONAL  DO  MEIO
AMBIENTE.   PLANO NACIONAL  DE QUALIDADE  DO  AR.
RECOMENDAÇÃO OMS 2005. RESOLUÇÃO CONAMA 491/2018.
DEVER DOS ESTADOS FEDERADOS NA ADOÇÃO DOS NOVOS
PADRÕES DE CONTROLE E NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS
DE  CONTROLE  DE  EMISSÕES  ATMOSFÉRICAS.  PRAZO
MÁXIMO  ATÉ  O  DIA  19.11.2021.  MATERIAL  PARTICULADO
MP2,5.  EVIDÊNCIAS  CIENTÍFICAS  DE  DANO  À  SAÚDE.
NECESSIDADE  DE  CONTROLE  DE  EMISSÕES  DE  MP  2,5.
MEDIÇÕES  EM  MUNICÍPIOS  DO  ESTADO  DO  PARANÁ  QUE
DEMONSTRAM  PRESENÇA  DO  POLUENTE. ANÁLISE
COMPARADA. ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO ESTADUAL
59.113/2013.  NECESSIDADE  DE  REVISÃO  NO  ESTADO  DO
PARANÁ DA RESOLUÇÃO SEMA 16/2014 DE ACORDO COM A
RESOLUÇÃO  CONAMA  491/2018.  APLICAÇÃO  DOS  NOVOS
PADRÕES DE CONTROLE NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

1. INTRODUÇÃO – OBJETO DA NOTA TÉCNICA

O  Estado  do  Paraná  vem  realizando  o  monitoramento  da

qualidade  do  ar  com  base  na  Resolução  SEMA 16/2014  que  regula  o  controle  de

qualidade do ar  e  atribui padrões de emissão de poluentes e critérios que devem ser

observados por fontes industriais, comerciais e de serviços. 

A Resolução SEMA 16/2014, entretanto, não incluiu em seus

dispositivos  o  monitoramento  da  emissão  de material  particulado  com  diâmetro

aerodinâmico equivalente de corte de 2,5 (dois e meio) micrômetros – MP2,5, a despeito da

ampla  publicidade  de  dados  científicos  que  demonstram  a  alta  periculosidade
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representada  por  este  tipo  de  material  particulado  à saúde  humana,  bem  como  da

existência de recomendação da Organização Mundial da Saúde – OMS publicada no ano

de 2005 sobre o tema.

Sob outro vértice,  no ano de 2018,  o  Conselho Nacional  do

Meio  Ambiente  (CONAMA) aprovou  a  Resolução  491,  que  adotou  os  valores  guia

definidos  pela  OMS  em  2005,  e  determinou  no  seu artigo  13  a  obrigatoriedade  do

monitoramento de material particulado com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte

de 2,5 μm (MP2,5), tal qual sua inclusão nos “Índices de Qualidade do Ar” que devem ser

divulgados pelos órgãos ambientais estaduais.

Em adição a isso, a Resolução CONAMA 491/2018 determinou

em seu artigo  5º,  caput  e seu §  1º,  que,  “os  órgãos ambientais  estaduais  e  distrital

deverão elaborar, em até 3 anos a partir da entrada em vigor desta Resolução, um Plano

de  Controle  de  Emissões  Atmosféricas  que  deverá  ser  definido  em  regulamentação

própria”,  e  que  deverá  considerar  os  Padrões  de  Qualidade  definidos  na  referida

Resolução CONAMA.

O prazo  final  para  a  edição  de  ato  normativo  estadual  que

contenha o  Plano de Controle de Emissões Atmosféricas  e a adoção dos padrões de

qualidade do ar definidos pela Resolução CONAMA 491 é a data de 19 de novembro de

2021.

A importância de se cumprir rigorosamente o prazo fixado se

tornou ainda maior em virtude do advento da pandemia do vírus COVID-19, considerada

doença infecciosa que atinge principalmente o sistema respiratório. Dados recentemente

publicados  em pesquisa  liderada  por  cientistas  da  Escola  de  Saúde  Pública  da

Universidade Harvard (EUA)1 estabelecem relação entre óbitos pelo novo coronavírus e a

presença  de  partículas  finas  menores  que  2,5  micrometros  (MP2,5)  de  substâncias

poluentes. Os resultados da pesquisa indicam que o aumento de apenas 1  μg / m3 em

1 Exposure to air  pollution and COVID-19 mortality  in  the United States.  Xiao Wu,  Rachel  C.  Nethery,
Benjamin  M.  Sabath,  Danielle  Braun,  Francesca  Dominici.  medRxiv  2020.04.05.20054502;  doi:
https://doi.org/10.1101/2020.04.05.20054502.
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MP2,5  está  associado  a  um  aumento  de  8%  na  taxa  de  mortalidade  por  COVID-19,

sugerindo que a exposição a longo prazo à poluição do ar aumenta a vulnerabilidade dos

seres humanos aos quadros mais severos da COVID-19.

Os  dados  acima  referidos,  dentre  outros,  embasaram  a

Recomendação  Administrativa  6/2020,  recentemente  expedida  pelo  CAOP-MAHU  ao

Instituto Água e Terra – IAT, acatada por essa autarquia, e que determinou a suspensão

por 30 dias da queima controlada para despalha na cana-de-açúcar, nas 26 usinas de

álcool e açúcar regularmente em funcionamento no Estado do Paraná, condicionando a

retomada de suas atividades a apresentação de “Plano de Monitoramento da Qualidade

do Ar”.

Cabe ressaltar que, para além da pandemia da COVID-19, há

outros  desafios  e  problemas  ambientais  enfrentados  pela  sociedade  paranaense  no

presente contexto e que também têm relação direta e indireta com a poluição atmosférica.

A grave crise hídrica enfrentada hoje pelo Estado do Paraná devido à estiagem,  e a

necessidade de rodízio e racionamento do fornecimento de água pela rede pública em

Curitiba  e  toda  sua  Região  Metropolitana,  é  uma  dessas  adversidades.  A estiagem

também impacta na perda da qualidade do ar, a par da poluição atmosférica em si e as

doenças a ela correlatas.

Veja-se que a estiagem no estado do Paraná provocou no ano

de 2020 o aumento de ocorrências de incêndios acidentais pelo manejo inadequado do

fogo2. Paralelamente, o desmatamento é principal causa do aumento das emissões de

gases de efeito estufa no Brasil, na contramão da diminuição que se verificou em escala

mundial3.  No  Paraná,  por  exemplo,  registrou-se  um  aumento  de  35%  na  taxa  de

2 “De acordo com os dados do Sysbm, o sistema que contabiliza os atendimentos do Corpo de Bombeiros
do Paraná, já foram registrados neste ano 6.640 incêndios em vegetação em todo o Estado, 788 somente
em julho e 384 nos últimos 7 dias. No ano passado, o número de focos de queimadas chegou a 12.719,
uma  média  de  quase  35  por  dia”.  Conferir  em:  http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?
storyid=108289.
3 OBSERVATÓRIO  DO  CLIMA (OC);  SEEG.  Nota  Técnica:  Impacto  da  Pandemia  de  Covid-19  nas
Emissões  de  Gases  de  Efeito  Estufa  no  Brasil.  Maio,  2020.  Disponível  em:
http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2020/05/OC_nota-tecnica_FINAL.pdf
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desmatamento do bioma Mata Atlântica em 20194,  o que causa impactos negativos  na

capacidade dos sistemas ecológicos de sequestrar carbono, o desmatamento tem relação

direta com a degradação da qualidade do ar, sem mencionar que muitas vezes o método

utilizado  para  desmatar  é  o  da  queima,  que  gera  fumaça  altamente  tóxica  à  saúde

humana.

Dada  a  importância  e  relevância  da  temática  da  poluição

atmosférica e dos mecanismos jurídicos de controle da qualidade do ar e considerando o

dever  constitucional  do  Poder  Público  de  garantir  a  efetiva  tutela  do  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado e da saúde e qualidade de vida da população, este Centro de

Apoio elabora a presente Nota Técnica a fim de alertar e cobrar o órgão público ambiental

estadual  quanto  à  necessidade  da  adoção  de  todas  as  providências  necessárias  à

tempestiva  conclusão do  Plano Estadual  de Controle  de Emissões Atmosféricas e de

adequação  dos  Padrões  de  Qualidade  conforme  definido  na  Resolução  CONAMA

491/2018, assim como de  servir de amparo técnico à atuação dos Grupos de Atuação

Especializada na Proteção do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (GAEMAs) e das

Promotorias de Justiça em relação à tutela jurídica da qualidade do ar.

2. TUTELA JURÍDICA DA QUALIDADE DO AR

As  características  ambientais  do  elemento  ar,  sua

intangibilidade,  invisibilidade,  inesgotabilidade e  capacidade de dispersão,  dificultam a

percepção a olho nu da sua contaminação por poluentes. Entretanto, os sintomas são

sentidos, já que a poluição atmosférica está relacionada com uma série de doenças muito

danosas a saúde humana e de alta morbidade, conforme se apresentará no item 3 da

presente Nota Técnica.

Tais  características  também repercutem em desafios  para  a

tutela  jurídica  da  qualidade  do  ar,  pois,  segundo  Leite  e  Ayala,  o  direito  ambiental

4 Instituto  Nacional  de  Pesquisas  Espaciais  –  INPE.  Fundação  SOS  Mata  Atlântica.  Atlas  dos
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 2018-2019. Relatório Técnico, 2020.
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tradicional  seguindo  a  lógica  civilista  “protege  a  sociedade  do  dano  ecológico  já

consumado ou em um  post factum”5.  Ocorre que,  quando se trata do dano ambiental

causado pela poluição atmosférica, tem-se que a efetividade da tutela jurídica depende

em  muito  de  uma  atuação  jurídica  preventiva  em  consonância  com  o  princípio  da

precaução.

Cabe  aqui  relembrar  os  termos  que  a  Constituição  da

República  utiliza  no  artigo  225,  caput,  ao elevar o  meio  ambiente  ecologicamente

equilibrado  a  direito  fundamental,  pois “essencial  à  sadia  qualidade  de  vida”,  e  ao

compreender  esse  direito  na  sua relação  direta  (ou  em  extensão)  com  o  direito

fundamental à vida6 (e à vida com qualidade) e com o direito à saúde. Daí a necessidade

de compreender a saúde pública como uma questão central para o direito ambiental, o

que se evidencia quando tratamos da tutela jurídica da qualidade do ar.

Assim,  premente  a  atuação  do  Poder  Público,  através  da

edição  de  padrões  normativos  de  controle  e  monitoramento  da  qualidade  do  ar,  na

elaboração de políticas públicas e implemento de instrumentos de gestão ambiental que

visem ao controle e redução da poluição atmosférica, materializados especialmente pelo

licenciamento ambiental.

A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, instituída pela

Lei Federal 6.938/1981, estabelece, em seu artigo 2º, caput, o objetivo de “preservação,

melhoria  e  recuperação  da  qualidade  ambiental  propícia  a  vida”,  e  determina  como

princípio a “racionalização do uso do solo, da água e do ar”  e o acompanhamento da

qualidade  ambiental  (artigo  2º,  II  e  VII).  Cria,  ainda, dentre  seus  instrumentos,  o

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais

e o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras (artigo 9º, I III e IV).

A primeira legislação nacional que cuidou especificamente da

tutela jurídica da qualidade do ar, porém, foi a primeira edição do “Programa Nacional da

5 LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patryck de Araújo. Dano Ambiental. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Forense,
2020, p. 8.
6 BENEDETTI,  Andréa  Regina  de  Morais.  CAPELLARI,  Marta  Botti.  FRIEDRICH,  Tatyana  Scheila.  O
ambiente como direito humano e a tutela jurídica ambiental no Mercosul. In: Revista de Direito Ambiental,
vol. 83, jul-set, 2016.
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Qualidade do Ar – PRONAR” instituído pela Resolução CONAMA 5/1989. A partir dessa

política  pública,  o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  –  CONAMA editou  no  ano

seguinte  a  Resolução  CONAMA  3/1990,  que  estabelecia  parâmetros  primários  e

secundários de qualidade do ar,  métodos de amostragem, níveis  de qualidade,  assim

como atribuía aos Estados Federados o dever de monitoramento da qualidade do ar.

Apesar desse dever atribuído aos Estados da Federação, em

pesquisa  realizada no ano de 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente, constatou-se que

apenas  12  das  26  unidades  federativas  estaduais  realizavam  alguma  atividade  de

monitoramento  da  qualidade  do  ar,  e  ainda  assim  não  necessariamente  por  órgãos

públicos7.

Além do baixo percentual do monitoramento de qualidade do

ar,  outro  problema  levantado  foi  a  fixação,  por  normativas  nacionais,  de  padrões  de

qualidade do ar que chegavam a ser de três a quatro vezes mais permissivos do que os

valores de segurança, ou seja, os índices de tolerabilidade de emissões de poluentes,

definidos  pela  Organização  Mundial  da  Saúde. Tal  debate  se  intensificou a  partir  da

publicação em 2006 do documento intitulado, em tradução livre, “Padrões de Qualidade

do Ar – Atualização Global”, pela Organização Mundial da Saúde – OMS8.

Decorrente do aludido debate, no ano de 2009 foi firmado pela

União Federal  o  “Compromisso pela Qualidade do Ar  e  Saúde Ambiental”  e  o  “Plano

Nacional  de Qualidade do Ar”  com objetivo de “proteger  o  meio ambiente  e  a  saúde

humana  dos  efeitos  da  contaminação  atmosférica,  por  meio  da  implantação  de  uma

política contínua e integrada de gestão da qualidade do ar no país”9 e de  propor uma

atualização de padrões normativos referentes à qualidade do ar.

A referida atualização dos padrões normativos de qualidade do

7 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 1º Diagnóstico da rede de monitoramento da qualidade do ar no
Brasil,  publicado  em  2014  pelo  Ministério  do  Meio  Ambiente  e  disponível  em:
https://www.mma.gov.br/images/arquivo/80060/Diagnostico_Rede_de_Monitoramento_da_Qualidade_do_Ar
.pdf.
8 OMS - Organização  Mundial  da Saúde.  Air  quality  guidelines  –  global  update  2005.  Disponível  em:
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/.
9 Disponível  em:  <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/qualidade-do-ar/plano-nacional-de-
qualidade-do-ar>. 
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ar, porém, somente foi aprovada no ano de 2018 por meio da Resolução CONAMA 491,

que atualizou, e ainda de modo gradual, os “Padrões Nacionais de Qualidade do Ar”, com

base na recomendação do informe de 2006 da Organização Mundial da Saúde – OMS. O

artigo 2º, III e IV, assim definiram:

“III  -  padrões  de  qualidade  do  ar  intermediários  -  PI:  padrões
estabelecidos  como  valores  temporários  a  serem  cumpridos  em
etapas;

IV - padrão de qualidade do ar final - PF: valores guia definidos pela
Organização Mundial da Saúde - OMS em 2005;”

Em outras palavras, foi definida uma gradação de parâmetros,

determinando-se  uma  sequência  de  quatro  etapas  a  serem  adotadas  pelos  órgãos

ambientais  estaduais.  Confira-se  o  que  estabelecem  os  artigos  5º  e  6º  da  aludida

Resolução:

“Art.  5º  Os  órgãos  ambientais  estaduais  e  distrital  deverão
elaborar,  em  até  3  anos  a  partir  da  entrada  em  vigor  desta
Resolução,  um  Plano  de  Controle  de  Emissões  Atmosféricas
que deverá ser definido em regulamentação própria.

§  1º  O  Plano  de  Controle  de  Emissões  Atmosféricas  deverá
considerar os Padrões de Qualidade definidos nesta Resolução,
bem como as diretrizes contidas no PRONAR.

§ 2º O Plano de Controle de Emissões Atmosféricas deverá conter:
I-  abrangência  geográfica  e  regiões  a  serem  priorizadas;  II  -
identificação  das  principais  fontes  de  emissão  e  respectivos
poluentes  atmosféricos;  e  III  -  diretrizes  e  ações  com respectivos
objetivos, metas e prazos de implementação.

§ 3º Os órgãos ambientais estaduais e distrital elaborarão, a cada 3
anos,  relatório  de acompanhamento do plano,  indicando eventuais
necessidades de reavaliação, garantindo a sua publicidade.

§ 4º O Plano a que se refere o caput, juntamente com os resultados
alcançados  na  sua  implementação,  deverá  ser  encaminhado  ao
Ministério do Meio Ambiente no primeiro trimestre do quinto ano da
publicação desta Resolução.

Art.  6º  Os  órgãos  ambientais  estaduais  e  distrital  elaborarão  o
Relatório de Avaliação da Qualidade do Ar anualmente, garantindo
sua publicidade.

Parágrafo  único.  O relatório  de  que trata  o  caput  deve conter  os
dados de monitoramento e a evolução da qualidade do ar, conforme
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conteúdo mínimo estabelecido no Anexo II,  e resumo executivo,
de  forma  objetiva  e  didática,  com  informações  redigidas  em
linguagem acessível.” (grifos nossos)

A Resolução CONAMA 491/2018, portanto, tornou obrigatória a

instituição de “Plano de Controle  de  Emissões Atmosféricas”  pelos  órgãos ambientais

estaduais,  e  determinou que  os  padrões de  qualidade  do  ar  adotados  nestes  planos

devem  ser  os  mesmos  da  Resolução.  O  Anexo  I  da  Resolução  CONAMA 491/2018

determina os padrões de tolerância para emissões de poluentes, dentre eles o material

particulado  2,5  –  MP2,5,,  incluindo  a  obrigatoriedade  de  monitoramento  deste  tipo  de

poluente.

2.1.  COMPETÊNCIA  COMUM  PARA  PROTEGER  E
CONCORRENTE PARA LEGISLAR EM MATÉRIA AMBIENTAL E
DEVERES DO PODER PÚBLICO

O direito constitucional ao meio ambiente equilibrado implica,

necessariamente, o correlato dever fundamental de atuação protetiva do meio ambiente

pelos órgãos públicos de todos entes federativos dada a competência comum firmada

pelo artigo 23, VII, da Constituição da República. Giro outro, a competência para legislar

em matéria ambiental é concorrente entre União, Estados e Municípios, segundo o artigo

24, VI, da Constituição da República. Neste aspecto, atenta-se para o que dispõe o § 4º

do artigo 24: “superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei

estadual, no que lhe for contrário”.

Impinge  destacar,  nesta  toada,  que  a  Resolução  SEMA

16/2014 está em descompasso com  posterior  normativa federal  que estabelece regras

gerais sobre o tema, qual seja a Resolução CONAMA 491/2018. Sob esta hermenêutica

constitucional  entende-se,  portanto,  que  os  Estados  federados  devem  observar  o

“patamar mínimo nacional” de proteção  ao meio ambiente estabelecido pela legislação

federal ambiental, ou seja, apenas podem divergir para aumentar as restrições em prol da
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proteção do meio ambiente10. Tal posicionamento tem se firmado em precedentes judiciais

do Supremo Tribunal Federal, conforme exemplifica o acórdão emitido no âmbito da ADI

861, sob a relatoria da douta Ministra Rosa Weber:

EMENTA AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI  Nº
64/1993,  DO  ESTADO  DO  AMAPÁ.  PESCA  INDUSTRIAL  DE
ARRASTO DE CAMARÕES E APROVEITAMENTO COMPULSÓRIO
DA  FAUNA  ACOMPANHANTE.  NORMAS  INCIDENTES  SOBRE
PESCA,  PROTEÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  E
RESPONSABILIDADE  POR  DANO  AO  MEIO  AMBIENTE.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ART. 5º, CAPUT, 19, III, 22, I E
XI,  24,  VI  E VIII,  170,  VI,  178,  E 225,  § 1º,  V e VII,  E § 3º,  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  PRECEDENTES.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  1.  Ao disciplinar,  no  âmbito  do Estado
federado,  a  pesca  industrial  de  arrasto  de  camarões  e  o
aproveitamento  compulsório  da  fauna  acompanhante,  a  Lei  nº
64/1993  do  Estado  do  Amapá  veicula  normas  incidentes  sobre
pesca, proteção do meio ambiente e responsabilidade por dano ao
meio ambiente, matérias a respeito das quais, a teor do art. 24, VI e
VIII,  da  CF,  compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal
legislar  concorrentemente.  2.  No  modelo  federativo  brasileiro,
estabelecida pela União a arquitetura normativa da Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável da Pesca (hoje consubstanciada na
Lei nº 11.959/2009), aos Estados compete, além da supressão de
eventuais  lacunas,  a  previsão  de  normas  destinadas  a
complementar  a  norma geral  e  a  atender  suas  peculiaridades
locais,  respeitados  os  critérios (i)  da  preponderância  do
interesse  local,  (ii)  do  exaurimento  dos  efeitos  dentro  dos
respectivos limites territoriais – até mesmo para prevenir conflitos
entre  legislações  estaduais  potencialmente  díspares  –  e (iii)  da
vedação  da  proteção  insuficiente.  Precedente:  ADI  3829/RS,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, em 11.4.2019, DJe 17.5.2019.
3.  Não  se  confunde  a  competência  da  União,  dos  Estados  e  do
Distrito  Federal  para  legislar  concorrentemente  sobre  pesca  e
proteção do meio-ambiente (art. 24, VI, da CF) com a competência
privativa da União para legislar sobre embarcações (arts. 22, I e XI, e

10 Para  demonstrar  esse  entendimento,  vide:  YOSHIDA,  Consuelo  Yatsuda  Moromizato.  Jurisdição  e
Competência  em Matéria  Ambiental.  In:  MARQUES, José  Roberto  (Org.),  Leituras Complementares de
Direito Ambiental. Salvador: Jurpodium, 2008, p. 36; Curso de Direito Ambiental Brasileiro, Celso Antonio
Pachego Fiorillo, 10ª edição, Editora Saraiva, p. 131; FERREIRA, Heline Sivini. Competências Ambientais.
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubes Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental
Brasilerio. Saraiva: São Paulo, 2007, p. 215; GRAF, Ana Claudia Bento; LEUZINGER, Márcia Diegues. A
Autonomia  Municipal  e  a  Repartição  Constitucional  de  Competências  em  Matéria  Ambiental.  In:
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Temas de Direito Ambienal e Urbanístico. Max Limonad: São
Paulo, 1998, p. 55, e Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.07.454942-9/000.  Rel.  Célio Cesar
Paduani. Julgada em 13/05/2009. Publicada em 12/08/2009, TJMG.
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178 da CF).(…)11.” (grifos nossos)

Vê-se que é possível  que a  lei  local  seja  mais  rigorosa em

relação à proteção ambiental, trazendo em seu bojo regulamentações que visam atender

aos interesses da comunidade e suas particularidades:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  FEDERALISMO  E  RESPEITO  ÀS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL
289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DO USO DE
ANIMAIS  PARA  O  DESENVOLVIMENTO,  EXPERIMENTOS  E
TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PESSOAL,
PERFUMES  E  SEUS  COMPONENTES.  COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA  CONCORRENTE  DO  ESTADO  EM  MATÉRIA  DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART.  24,  VI,  CF).  NORMA ESTADUAL
AMBIENTAL  MAIS  PROTETIVA,  SE  COMPARADA  COM  A
LEGISLAÇÃO  FEDERAL  SOBRE  A  MATÉRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE  FORMAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  1.  As  regras  de
distribuição  de  competências  legislativas  são  alicerces  do
federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder
em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2.
A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para
algumas  matérias  a  presença  do  princípio  da  predominância  do
interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um
dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e
Municípios  –  e,  a  partir  dessas  opções,  pode  ora  acentuar  maior
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22),
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos
Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. A Lei 289/2015 do Estado
do  Amazonas,  ao  proibir  a  utilização  de  animais  para
desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de
higiene  pessoal,  perfumes  e  seus  componentes,  não  invade  a
competência da União para legislar sobre normas gerais em relação
à  proteção  da  fauna.  Competência  legislativa  concorrente  dos
Estados (art. 24, VI, da CF).4. A sobreposição de opções políticas
por  graus  variáveis  de  proteção  ambiental  constitui
circunstância  própria  do  estabelecimento  de  competência
concorrente sobre a matéria.  Em linha de princípio,  admite-se
que  os  Estados  editem  normas  mais  protetivas  ao  meio
ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais e
na  preponderância  de  seu  interesse,  conforme  o  caso.
Precedentes.  5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e

11 Supremo Tribunal Federal,  ADI 861, Relatora: Rosa Weber,  Tribunal Pleno, Julgado em 06/03/2020,
Processo Eletrônico Dje-140  Divulgado em 04/06/2020, Data de Publicação 05/06/2020.
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julgada improcedente”12.(grifos nossos)

Com relação à tutela jurídica da qualidade do ar, o princípio da

precaução ganha especial relevância por se tratar de elemento intangível, com especial

dificuldade de se evidenciar o nexo de causalidade entre o dano ambiental decorrente de

poluição atmosférica e os emissores de poluentes. O princípio da precaução é celebrado

no Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  –  RIO/92,  bem  como  pelo  preâmbulo  da  Convenção  Internacional  da

Diversidade Biológica  (CDB), e  pelos artigos 10 e 11 do Protocolo de Cartagena sobre

Biossegurança, todas Convenções Internacionais em que o Brasil é país signatário. Trata-

se de princípio essencial para efetivar a tutela jurídica intergeracional do meio ambiente,

conforme o mandamento constitucional.

A tutela jurídica da qualidade do ar também se desdobra no

dever de atuação preventiva do Poder Público através da regulamentação e exigência de

instrumentos como o licenciamento ambiental, cujas condicionantes devem sempre ser

fixadas e  revistas com base no  princípio da Melhor  Tecnologia  Disponível  (MTD), que

determina  a  preferência  pelo  uso  dos  recursos  tecnológicos  que  melhor  atendam os

interesses pela manutenção da segurança e preservação ambiental.  

O  princípio  da  adoção  da  melhor  técnica  disponível  decorre

diretamente do princípio da prevenção e torna, segundo ensina Luciano Furtado Loubet,

“obrigatória  a  exigência  aos  empreendedores  e  autoridades  ambientais  que,  além de

analisar as opções possíveis para a atividade, adotem aquelas que se reflitam como as

melhores técnicas disponíveis para atingir a finalidade da proteção ambiental13”. 

12 Supremo Tribunal Federal, ADI 5996, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Julgado Em 
15/04/2020, Processo Eletrônico Dje-105  Divulgado em 29/04/2020, Data da Publicação: 30/04/2020.

13 Licenciamento  Ambiental:  A Obrigatoriedade da Adoção das  Melhores  Técnicas  Disponíveis  (MTD),
Luciano Furtado Loubet, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2014, pag. 130.
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2.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL E CONTROLE DE EMISSÕES
DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS

O licenciamento ambiental14 é um dos principais instrumentos

da  Política  Nacional  do  Meio  Ambiente  para  amparar  a  tomada  de  decisão  sobre

viabilidade ambiental,  locacional e tecnológica,  além de fixar condições de construção,

instalação,  ampliação  e  funcionamento  de  atividades  potencialmente  poluidoras  e/ou

degradadoras do meio ambiente, conforme determina o artigo 10 da Lei Federal 6.938/81.

No processo de análise da concessão de licenças ambientais,

deve-se exigir do proponente da atividade ou empreendimento com potencial degradador

ou  poluidor  a  demonstração  de  sua  viabilidade locacional  e tecnológica,  além  das

medidas a serem adotadas para a prevenção e mitigação das consequências negativas

decorrentes da sua implantação e operação, sempre com o objetivo de buscar  o menor

impacto possível ao meio ambiente. 

Retoma-se,  neste  ponto,  a  relevância  de  se  aplicar  ao

licenciamento ambiental o princípio da melhor tecnologia disponível, particularmente em

relação à garantia de padrões saudáveis de qualidade do ar. Vale destacar, a propósito, o

que  demonstraram os  resultados  dos  estudos  anuais  promovidos  pelo  Health  Effects

Institute  para o ano de 2019.  Segundo o Instituto, a emissão de poluentes atmosféricos

foi, em 2019, a causa da morte de 6,6 milhões de pessoas em todo o mundo, de modo a

representar 12% do total de mortes, figurando também como um dos maiores fatores de

risco para mortes prematuras, atrás apenas da comorbidade de pressão alta, do uso de

tabaco  e  de  riscos  alimentares15.  Tal  estudo  ainda  indicou  que,  dentre  os  poluentes

individualmente  verificados,  a  emissão  de  Material  Particulado  2,5  —  MP2,5  na

atmosfera  é o fator de risco mais determinante a mortalidade humana decorrente da

14 Sobre o tema, conferir: GAIO, Alexandre. Manual de orientação funcional para atuação do Ministério
Público  no  licenciamento  ambiental.  Curitiba:  Procuradoria-Geral  de  Justiça:  Fundação  Escola  do
Ministério Público do Estado do Paraná, 2020.
15 Health Effects Institute.  2020.  State of Global Air 2020.  Special  Report.  Boston,  MA:Health Effects
Institute.  Disponível  em:  <https://www.stateofglobalair.org/sites/default/files/documents/2020-10/soga-2020-
report-10-26_0.pdf> Acesso em 17 de maio de 2021.
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poluição atmosférica, causando 7% dos 12% de mortes atribuíveis à poluição atmosférica.

3.  IMPACTOS DO MP2,5 À SAÚDE E A IMPORTÂNCIA DE SEU
MONITORAMENTO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde16, 9 em cada

10  pessoas  respiram  ar  poluído  no  mundo.  Sendo  um  dos  principais  poluentes

atmosféricos, o material particulado (MP) tem sido associado a diversos efeitos adversos

à saúde  por  muitos  estudos  nacionais  e  internacionais.  No ano de  2018,  um estudo

publicado  na  revista  The Lancet17 indicou  que,  das  9  milhões  de  mortes  prematuras

relacionadas à poluição,  mais de 6 milhões estão associadas à exposição à poluição

atmosférica (Figura 1):

Figura  1 –  Estimativa  global  de  mortes  (milhões)  por  fator  de  risco  de  poluição.  Dados  da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IMAS),
2005-2015. Fonte: Adaptado de: Landrigan. et al (2018).

16 OMS. Organização Mundial da Saúde. 9 out of 10 people worldwide breathe polluted air, but more 
countries are taking action. 2018. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-
of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action#.XwnTnP2RYhE>. 
Acessado em: 12 jul. 2020.
17 LANDRIGAN, P. J. et al. The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet, v. 391, n. 10119, 
p. 462-512, 2018.
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Enquanto partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 10

µm (MP10)  podem penetrar  e  se  alojar  nos  pulmões,  partículas  menores que  2,5  µm

(MP2,5) provocam ainda mais danos a saúde humana, pois podem atravessar as barreiras

dos  pulmões, alcançar  os  alvéolos,  e  ter,  então,  suas  partes  solúveis  na  corrente

sanguínea18. Dessa forma, o MP2,5 é classificado como aerossol fino inalável, por não ser

filtrado pelo nariz,  e  possuir  a  potencialidade de chegar  aos brônquios secundários e

finais (Figura 2). 

Figura 2  – Potencial  deposição de partículas  de diferentes tamanhos no sistema respiratório
humano. Fonte: Adaptado de ACRD19.

Uma exposição crônica ao MP2,5 pode reduzir a expectativa de

vida  por  ocasionar  problemas  respiratórios  e  mudanças  nos  ritmos  cardíacos.  Já  foi

comprovado cientificamente que o aumento da concentração de MP2,5 acarreta o aumento

de mortalidade por problemas respiratórios e pulmonares (câncer de pulmão), aumento de

18 Sobre o  assunto,  vide:  HUANG, Yuh-Chin  T.  et  al.  The role  of  soluble  components in  ambient  fine
particles-induced changes in human lungs and blood. Inhalation toxicology, v. 15, n. 4, p. 327-342, 2003;
POPE III, C. A.; DOCKERY, D. W. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. Journal
of  the  Air  & Waste  Management  Association,  v.  56,  n.  6,  p.  709-742,  2006;  VATTANASIT,  U.  et  al.
Oxidative DNA damage and inflammatory responses in cultured human cells and in humans exposed to
traffic-related particles. International journal of hygiene and environmental health, v. 217, n. 1, p. 23-33,
2014.
19 ACRD, 2020. Particle matter. Disponível em: <https://www.acrd.bc.ca/particulate-matter>. 
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pacientes  com  bronquite,  além  de  contribuir  para  eventos  de  doenças  cerebrais  em

pessoas com vulnerabilidade.

Globalmente,  a  poluição  atmosférica  responde  por  29% das

doenças e mortes por câncer de pulmão, 17% dos casos de infecção aguda do trato

respiratório inferior, 24% dos derrames, 25% dos casos de doença arterial coronariana e

43%  das  doenças  pulmonar  obstrutiva  crônica20.  No  Brasil,  a  poluição  do  ar  está

associada à morte de quase 70 mil pessoas a cada ano, por doenças como câncer de

pulmão, ataques cardíacos e derrames cerebrais21.

Entre  as  principais  fontes  da  poluição  do  ar  por  material

particulado estão aquelas associadas ao uso do solo, queima de combustíveis fósseis

e/ou biomassa e processamento de materiais em atividades agrícolas, industriais e de

transporte.

São  inúmeras  as  possíveis  origens  deste  tipo  de  material

particulado,  tanto quanto sua composição é bastante variável,  podendo ser  produzido

localmente  ou  ser  resultado  de  complexos  processos  atmosféricos  de  transporte.

Consequentemente, os riscos associados à exposição e inalação humana desse material

também são bastante variados. Estima-se que o tráfego de veículos automotores e as

atividades  industriais  sejam  responsáveis  por  mais  de  50%  da  poluição  atmosférica

urbana por  MP2,5 no país22.  Sendo assim, o controle e monitoramento da emissão de

material  particulado  MP2,5,  torna-se  questão  de  interesse  público,  principalmente  em

cidades  e  regiões  ocupadas  por  complexos  industriais.  Neste  contexto,  ressalta-se a

importância da realização de observações in situ para o desenvolvimento de estratégias

de planejamento e mitigação da poluição atmosférica23. 

A Comissão Lancet, referência científica nos temas da poluição

20 OMS.  Organização  Mundial  da  Saúde.  Air  Pollution.  2018.  Disponível  em:
<https://www.OMS.int/en/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-health>. 
21 GBD, 2017. Global Burden of Disease Study 2017, Global Burden of Disease Collaborative Network.
Results.  Seattle,  United  States:  Institute  for  Health  Metrics  and  Evaluation  (IHME).  Disponível  em:  <
https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/>. 
22 KARAGULIAN, F. et al. Contributions to cities' ambient particulate matter (PM): A systematic review of
local source contributions at global level. Atmospheric environment, v. 120, p. 475-483, 2015.
23 CESARI,  D.  et  al.  An  inter-comparison  of  PM2.5 at  urban  and  urban  background  sites:  Chemical
characterization and source apportionment. Atmospheric Research, v. 174, p. 106-119, 2016.
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e  seus  efeitos  na  saúde  humana,  apresentou  entre  as  suas recomendações  o

estabelecimento de sistemas de monitoramento da poluição atmosférica e de seus efeitos

sobre  a  saúde,  determinando  que  a  coleta  de  dados  a  níveis  local  e  nacional  são

essenciais  para  a  avaliação  dos  níveis  de  poluição  e  distribuição  adequada  de

responsabilidades  a  cada  tipo  de  fonte.  A  fim  de  subsidiar  de  forma  eficiente  as

intervenções e orientações para elaboração de políticas  públicas,  bem como informar

governo e sociedade, e avaliar o progresso de metas de curto e longo prazo24.

Em se tratando de MP2,5, existem alguns padrões de qualidade

do ar já estabelecidos nacional e internacionalmente (Tabela 1). Internacionalmente, os

limites para concentração média diária anual de MP2,5 variam entre 10 μg/m³ (com valor

para  24-h  não podendo ultrapassar  25  μg/m³)  sugerido  pela  Organização Mundial  da

Saúde  Air  Quality  Guideline25,  12  μg/m³  nos Estados Unidos26  e  25  μg/m³  na União

Européia27. 

No  Brasil,  os  mesmos  padrões  de  qualidade  do  ar,

regulamentados  para  o  Estado  de  São  Paulo  em  2013  foram  estabelecidos  pela

Resolução CONAMA 491/2018 como Padrões Nacionais de Qualidade do Ar para MP2,5,

sendo que foram estabelecidos três valores intermediários a fim de direcionar aos valores

estabelecidos pela OMS. Os referidos valores intermediários são de 60 μg/m³, 50 μg/m³ e

37 μg/m³ até atingir o padrão final máximo de 25 μg/m³ para um período de 24 horas e de

20  μg/m³,  17  μg/m³  e  15  μg/m³  atingindo  10  μg/m³  como  padrão  final  médio  para

referência anual. Os padrões intermediários devem ser adotados de forma subsequente,

levando  em  consideração  os  Planos  de  Controle  de  Emissões  Atmosféricas  e  os

24 LANDRIGAN, P. J. et al. The Lancet Commission on pollution and health. The Lancet, v. 391, n. 10119,
p. 462-512, 2018.
25 OMS. Organização Mundial da Saúde. Evolution of OMS air quality guidelines: past, present and future.
Copenhagen: OMS Regional Offce for Europe; 2017. Disponível em: <https://www.euro.who.int/en/health-
topics/environment-and-health/air-quality/publications/2017/evolution-of-who-air-quality-guidelines-past,-
present-and-future-2017>. Acessado em: 12 jul. 2020.
26 US  EPA.  United  States  Environmental  Protection  Agency.  National  Ambient  Air  Quality  Standards
(NAAQS) for Particulate Matter  (PM2.5).  2020. Disponível  em: <https://www.epa.gov/pm-pollution/national-
ambient-air-quality-standards-naaqs-pm>. Acessado em: 12 jul. 2020.

27 EC.  European  Comission,  2017. Air  Quality  Standards.  Disponível  em:
<http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm>. Acessado em: 12 jul. 2020.
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Relatórios  de  Avaliação  da  Qualidade  do  Ar  elaborados  pelos  órgãos  ambientais

estaduais, no caso do Estado do Paraná o Instituto Água e Terra (IAT).

Instituição
Concentração diária

(μg/m³)

Concentração média
diária anual (μg/m³)

Organização Mundial da
Saúde

25 10

European Commission (EC) - 25

United States Environmental
Protection Agency (US EPA)

35 12

Estado de São Paulo

(Decreto 59.113/2013)
60 20

Brasil

(CONAMA 491/2018)
60 20

Tabela 1 – Valores dos padrões de qualidade do ar para concentrações diária (24-h) e

média diária anual de MP2,5 estabelecidos por diferentes instituições

No entanto, em razão dos preocupantes resultados obtidos nas

pesquisas  mais  recentes  acerca  do  risco  à  saúde  associado  a  esse  poluente,  esses

padrões já estão em processo de revisão e adaptação a fim de atingir ao menos aqueles

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.

Pesquisadores advertem,  porém,  que mesmo seguindo esse

limite  mais  restrito  da  OMS,  esses  padrões  estão  longe  de  evitar  doenças  e  mortes

associadas à qualidade do ar28. Recentemente, o “limite seguro”, ou nível de exposição de

mínimo risco, foram reduzidos de 5,8 – 8,8 μg/m³ para 2,4 – 5,9 μg/m³29.

28 LELIEVED, J.;  PÖSCHL, U. Chemists can help to solve the air-pollution health crisis.  Nature,  2017.
<https://www.nature.com/articles/d41586-017-05906-9>. Acessado em: 11 jul. 2020.
29 COHEN, A. J. et al. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient
air pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015.  The Lancet, v. 389, n.
10082, p. 1907-1918, 2017.
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3.1  DADOS DO PARANÁ SOBRE O MATERIAL PARTICULADO -
MP2,5

Neste item, apresentamos, por meio de revisão de literatura,

um panorama estadual em relação à concentração de material particulado fino (MP2,5). A

seguir  são  citados  os  principais  resultados  encontrados  em  estudos  realizados  em

Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa e Londrina.

Para  entender  o  cenário  da  capital  do  Estado,  cita-se  a

dissertação  de  mestrado  produzida  pela  Engenheira  Ambiental  Gabriela  Polezer30,

intitulada  “Materiais Antropogênicos Suspensos na Atmosfera de Curitiba”,  apresentada

no Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciência dos Materiais – PIPE, Setor de

Tecnologia,  Universidade  Federal  do  Paraná,  em 2015.  O estudo  teve  como objetivo

avaliar  a  ocorrência  da  poluição  atmosférica  por  material  particulado  fino  (MP2,5)  em

Curitiba, sendo o primeiro estudo a explorar os possíveis efeitos na saúde da população

devido à exposição a tal poluente, e gerar os custos monetários associados a tais efeitos

em  Curitiba.  As  amostragens  realizadas  por  Polezer,  no  período  de  2008  –  2015

ocorreram no Centro Politécnico, mais precisamente no local onde estão instaladas as

estações meteorológicas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Os resultados de

concentração média anual de MP2,5 encontram-se na Tabela 2.

Ano Concentração Média Anual de MP2,5 (μg.m-³)

2008 13

2009 8,5

2010 13

2011 7,0

2012 3,0

30 POLEZER,  G.  Materiais  antropogênicos  suspensos  na  atmosfera  de  Curitiba.  2015.  147  p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais). Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
2015.
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2014 12

2015 9,7

2008-2015 9,7

     Fonte: Polezer (2015)

Tabela  2  – Valores  de  concentração  média  anual  de  MP2,5 encontrados  em  amostragens

realizadas em Curitiba, no Centro Politécnico

Como  pode  ser  observado  na  Tabela  2,  as  concentrações

médias  anuais  encontrada  nos  anos  de  2008,  2010  e  2014  ultrapassaram  o  limite

estabelecido  pela  Organização  Mundial  da  Saúde  (10  μg.m-³,  Tabela  1).  Ainda,

considerando  o  período  total  amostrado  (2008-2015),  27  dias  apresentaram

concentrações  de  24-h  superiores  ao  limite  diário estabelecido  pela  OMS (25  μg/m³,

Tabela 1).

Além disso, foi constatado que a concentração é superior em

dias de tempo seco, devido à maior permanência destas partículas no ar. Considerando o

crescimento do setor industrial  e a maior utilização de veículos nos últimos 5 anos, é

provável  que  a  emissão  atual  de  MP2,5 em  Curitiba  seja  maior,  assim  como  sua

concentração na atmosfera.

Neste  trabalho,  foram  identificadas  quatro  fontes  que

explicaram 82% da variação da massa de MP2,5: automotiva, solo, industrial e aerossóis

secundários, e uma fonte de manganês (Mn).  Após aplicação da regressão linear das

componentes  principais  com  a  massa,  encontrou-se  a  contribuição  de  60%  para  as

emissões veiculares,  aproximadamente 10% para a fonte solo,  12% para indústrias e

aerossóis secundários e por fim, 0,03% para a fonte de manganês (Mn).

Os resultados do risco relativo indicaram uma relação entre a

concentração do MP2,5 e o número de internações por doenças circulatórias e respiratórias

em Curitiba,  que totalizaram mais de 900 internações de 2010 a 2014.  Estes valores

permitiram estimar  um custo  destas  internações associadas à  exposição ao MP2,5 de

aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) ao ano.

Em  relação  ao  município  de  Paranaguá,  analisa-se  a
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dissertação  de  mestrado  apresentada  por  Bruno  Gurgatz31 em  2018,  com  o  título

“Avaliação  de  Material  Particulado  Fino,  Fuligem  e  Poluentes  Gasosos  na  Região

Portuária de Paranaguá”, e que também foi utilizada com o objetivo de obter informações

sobre o cenário atual da concentração de MP2,5 na referida cidade. Paranaguá abriga um

dos maiores portos do Brasil, assim como um grande complexo industrial de fertilizantes.

A qualidade do ar em Paranaguá começou a ser analisada em 2016, com a instalação da

primeira estação automática de monitoramento da qualidade do ar.  Porém,  a estação

monitora  apenas compostos  legislados,  ou  seja,  não  é  feito  monitoramento  de  MP2,5.

Gurgatz realizou amostragem de MP2,5 na Delegacia da Receita Federal de Paranaguá,

localizada próximo ao Porto D. Pedro II. As amostragens ocorreram entre 16/12/2016 e

15/12/2017.

O resultado  das  amostragens  (Figura  3)  indica  que  o  limite

máximo diário recomendado pela OMS (25  μg.m-³)  foi ultrapassado 34 vezes. A média

anual, por sua vez, chegou a 15 μg.m-³ e ultrapassou o valor proposto pela OMS (10 μg.m-

³) e pela US EPA (12 μg.m-³).

31 GURGATZ, B. M.  Avaliação de material particulado fino, fuligem e poluentes gasosos na região
portuária de Paranaguá. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável, no Curso de
Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial Sustentável). Universidade Federal do Paraná, 2018.
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Figura 3 – Distribuição dos valores de MP2,5 em Paranaguá ao longo de 2017. Sendo o limite
máximo diário recomendado pela OMS 25 μg/m³, o limite de média anual recomendado pela OMS
10 μg/m³ e a média anual amostrada 15 μg/m³. Fonte: Gurgatz (2018).

Considerando o padrão estabelecido pelo estado de São Paulo

(20 μg.m-³), a média anual estaria abaixo do limite, porém cabe ressaltar que o Decreto

59.113/2013 estabelece padrões intermediários, a fim de chegar ao limite definido pela

Organização Mundial de Saúde.

Paranaguá  apresentou  níveis  médios  de  MP2,5, quando

comparados aos valores encontrados em cidades de grande porte, com maior densidade

populacional, ou que se destacam no setor portuário nacional. Polezer encontrou uma

média anual  de 9,7  μg/m³ de MP2,5 para a cidade de Curitiba,  valor menor do que o

encontrado em Paranaguá (15 μg/m³).

Amostragens  na  cidade  de  Ponta  Grossa também  foram

realizadas.  O equipamento  foi  instalado nas dependências  da SANEPAR,  próximo ao

Reservatório Histórico Botuquara. Foram realizadas amostragens diariamente no período

de janeiro de 2017 até setembro de 2018. Na cidade de Ponta Grossa foi verificado que

houve 11 dias que excederam o limite diário de 25   μg/m³  . Entretanto, as médias anuais de

MP2,5 encontradas em 2017 e 2018 foram de 9,3 μg/m³ e 8,4 μg/m³, respectivamente,

ambas abaixo do limite anual de 10 μg/m³, estabelecido pela OMS. Ressalta-se que em
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2018 foram utilizados apenas 9 meses para cálculo da média anual.

Amostragens realizadas em  Londrina,  no  ano de 2015,  por

Polezer, revelaram que a concentração média anual foi  de 4,4  μg/m³, abaixo do limite

estabelecido  pela  OMS.  No  tocante  a  concentração  diária,  houve  um  dia  com

concentração superior aos 25 μg/m³, durante o período de amostragem, que ocorreu no

mês de setembro de 2015.

Diante do cenário apresentado, resumido na Tabela 3, percebe-

se  a  importância  do  monitoramento  do  MP2,5.  Destaca-se  que  a  capacidade  de  sua

penetração no corpo humano, a partir das vias aéreas, deverá ser maior quanto menor o

for diâmetro aerodinâmico. Sendo assim, está amplamente associado a efeitos adversos

sobre a saúde humana, assim como da degradação do meio ambiente.

Cidade Ano
Número de dias que

ultrapassaram 25 μg/m³
Concentração média

anual (μg/m³)

Curitiba

2008 3 13

2009 1 8,5

2010 12 13

2011 3 7,0

2012 0 3,0

2014 3 12

2015 6 9,7

2008-2015 27 9,7

Paranaguá 2017 34 15

Ponta Grossa
2017 10 9,3

2018 1 8,4

Londrina 2015 1 4,4

Tabela 3 – Resumo das informações apresentadas em relação ao panorama estadual, para as
cidades onde foram realizados os estudos, seus respectivos valores de concentração média anual
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e número de dias que ultrapassaram o limite estabelecido pela  OMS. Os valores em negrito
indicam anos que ultrapassaram o limite médio diário anual de 10 μg/m³.

3.2 METODOLOGIA  DE  AMOSTRAGEM  E  EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS  PARA  O  MONITORAMENTO  DO  PARÂMETRO
MATERIAL PARTICULADO - MP2,5

Nos estudos realizados no Paraná por Polezer e Gurgatz,  o

equipamento utilizado para amostragem do Material Particulado foi o impactador inercial

do tipo Harvard (Figura 4),  desenvolvido pela Escola de Saúde Pública da Universidade

de  Harvard.  O  impactador  (amostrador)  é  conectado  a  uma  bomba  de  vácuo,  um

horímetro,  um medidor  de  vazão  e  um fluxímetro.  Em anéis  inseridos  no  interior  do

impactador, são utilizados filtros de policarbonato Nucleopore, com o qual será filtrado o

material amostrado presente no ar durante 24h, a uma vazão de 10 lpm para o diâmetro

de corte de MP2,5. Para utilização deste método de amostragem é necessário que os filtros

sejam pesados  antes  e  depois  da  amostragem em um ambiente  com temperatura  e

umidade controladas (20°C e 50%, respectivamente, conforme critérios de amostragem

estabelecidos  pela  NIOSH  0500).  Outros  autores  também  utilizaram  este  método  de

amostragem32.

32Vide:   DE  MIRANDA,  R.  M.  et  al.  Urban  air  pollution:  a  representative  survey  of  PM2.5  mass
concentrations in six Brazilian cities. Air quality, atmosphere & health, v. 5, n. 1, p. 63-77, 2012; MACHADO,
V.  B. Identificação  das  fontes  de  Material  Particulado  Fino  (MP2,5)  de  Porto  Alegre.
Dissertação (Mestrado em Ciências Atmosféricas), Universidade de São Paulo, 2012; BARBOSA, C. G. G.
Monitoramento de material particulado fino na cidade de Manaus para avaliação de potenciais riscos
à saúde  da  população  e  caracterização de  material  particulado  em ambiente  de  florestas  (Atto-
Amazonian tall tower observatory) - Amazonas, Brasil. 2014. 105p. Dissertação (Mestrado em Engenharia
Ambiental). Universidade Federal do Paraná, 2014.
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Figura 4 – Impactador Inercial do tipo Harvard, utilizado para amostragem de MP2,5.
Fonte: Polezer (2015)

Amostradores  de  Grande  Volume  (AGV,  Figura  5)  também

podem ser utilizados para a amostragem de MP2,5. Tal modelo já possui controlador de

vazão volumétrico embutido. Neste método de amostragem, o material particulado fica

retido em um filtro de fibra de vidro, que deve ser mantido em dessecador por 24 horas,

para posterior pesagem e amostragem33.

33 ALBUQUERQUE, M. H. D. O. Determinação da concentração de metais no material particulado
(PM10 e PM2, 5) do ar atmosférico em uma área urbana da cidade do Natal–RN. 115p. Dissertação
(Mestrado em Química), Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013. 
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Figura 5 –  Amostrador de Grande Volume (AGV),  utilizado para amostragem de MP2,5  Fonte:
Energética (2020).

Existem,  ainda,  amostradores  portáteis  que  podem  ser

utilizados para coleta de Material Particulado. Belo e Tofoli (2011) utilizaram o amostrador

portátil  MiniVol  Tactical  Air  Sampler (TAS,  Figura  6).  Este  aparelho  é  alimentado  por

bateria recarregável  e utiliza uma bomba de sucção, que promove uma taxa de fluxo

volumétrico constante e pode ser regulada pelo operador.
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Figura 6 – Amostrador portátil  MiniVol Tactical Air Sampler (TAS), utilizado para amostragem de
MP2,5. Fonte: Airmetrics.

Amostradores  em  cascata  permitem  a  amostragem  de

diferentes tamanhos de material particulado. Freitas e Solci (2009) utilizaram o impactador

em cascata pessoal (Figura 7), que consiste em um amostrador miniaturizado que possui

quatro  estágios  de  impactação,  promovendo,  assim  a  separação  em  partículas  de

diâmetro aerodinâmico das faixas: 2,5 a 10 µm, 1,0 a 2,5 µm, 0,5 a 1,0 µm, 0,25 a 0,5 µm

e < 0,25 µm. O amostrador deve ser conectado a uma bomba de vácuo e para reter o

particulado podem ser utilizadas membranas de Teflon.
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Figura 7 –  Amostrador do tipo cascata, que permite a amostragem de Material Particulado de
diversas faixas de tamanho, incluindo 2,5 µm.
Fonte: Freitas e Solci (2009).

Todos esses sistemas de amostragem permitem a coleta do

material particulado para posterior análise em laboratório, o que torna possível a análise

de sua composição e avaliação de toxicidade, além da determinação de sua concentração

mássica. Outros equipamentos de monitoramento permitem o controle automático e em

tempo real,  e  até  mesmo com menor  escala  temporal,  dos  valores  de concentração.

Alguns exemplos desse tipo são aquelas estações de monitoramento da CETESB que

possuem sensores capazes de realizar esse tipo de medição via intensidade de radiação

Beta34.

4.  ANÁLISE COMPARADA DA RESOLUÇÃO ESTADUAL SEMA
16/2014. EXEMPLO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

A Resolução SEMA 16/2014, conforme leitura de seu artigo 1º,

define critérios para o Controle da Qualidade do Ar  no estado do Paraná como um dos

34CETESB. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 2020b. Redes de Monitoramento. Disponível
em: <https://cetesb.sp.gov.br/ar/redes-de-monitoramento/>. Acesso em: 12 jul. 2020.

Rua Paraguassu, 478 – Alto da Glória – Curitiba – PR – Fone: (41) 3250-4766

27



 CENTRO DE APOIO OPERACIONAL ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PROTEÇÃO AO MEIO
AMBIENTE E DE HABITAÇÃO E URBANISMO

instrumentos  básicos  da  gestão  ambiental  para  proteção  da  saúde  e  bem-estar  da

população e melhoria da qualidade de vida. Os artigos da referida Resolução elucidam

valores  máximos  específicos  para  determinados  tipos  de  atividades  que  emitem

poluentes.

No Título  V,  a  Resolução SEMA 16/2014 formula análise de

padrões e  níveis  de  qualidade  do  ar.  Os  padrões de  qualidade  devem ser  avaliados

através  de  métodos  aprovados  pelo  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e

Qualidade  Industrial  (INMETRO)  e,  em  sua  ausência,  os  recomendados  pelo  órgão

público  ambiental,  conforme previsto  no  artigo  79,  §  1º,  da  Resolução.  Os  níveis  de

qualidade do ar são elencados em nível de “Atenção”, “Alerta” e “Emergência”, nos artigos

83 a 85, e levam em conta os padrões de qualidade elencados na Resolução. Tome-se

por exemplo os níveis de emergência constantes do artigo 85:

Art. 85 O Nível de Emergência será declarado quando, prevendo-se
a manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas
desfavoráveis  à  dispersão  dos  poluentes  nas  24  (vinte  e  quatro)
horas  subsequentes,  for  atingida  uma  ou  mais  das  condições  a
seguir enumeradas:
I- Concentração de dióxido de enxofre (SO2), média de 24 (vinte e
quatro)  horas,  de  2.100  (dois  mil  e  cem)  microgramas  por  metro
cúbico;
II-  Concentração de partículas  totais  em suspensão,  média  de 24
(vinte  e  quatro)  horas,  de  875  (oitocentos  e  setenta  e  cinco)
microgramas por metro cúbico;
III- Produto, igual a 393 x 10³, entre a concentração de dióxido de
enxofre (SO2) e a concentração de partículas totais em suspensão,
ambas  em  microgramas  por  metro  cúbico,  média  de  24  (vinte  e
quatro) horas;
IV- Concentração de monóxido de carbono (CO), média de 8 (oito)
horas, de 46.000 (quarenta e seis mil) microgramas por metro cúbico
(arredondado: 40 ppmv);
V- Concentração de ozônio, média de 1 (uma) hora, de 1.000 (hum
mil) microgramas por metro cúbico;
VI-  Concentração  de  partículas  inaláveis,  média  de  24  (vinte  e
quatro) horas, de 500 (quinhentos) microgramas por metro cúbico;
VII- Concentração de fumaça, média de 24 (vinte e quatro) horas, de
500 (quinhentos) microgramas por metro cúbico;
VIII- Concentração de dióxido de nitrogênio (NO2), média de 1 (uma)
hora de 3.000 (três mil) microgramas por metro cúbico.
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Veja-se  que  a Resolução  não  aborda  padrões  e  níveis  de

qualidade  do  ar  no  que  se  refere  às  partículas  inaláveis  finas  (MP2,5),  poluente  que,

conforme já abordado nos itens anteriores, é de altíssimo fator de risco da saúde e para o

meio ambiente.

Para uma análise comparativa,  traz-se o caso do  estado de

São Paulo, no qual o Decreto 59.113/2013 é a legislação que estabelece os padrões de

qualidade do ar  e dá providências correlatas.  Tendo caráter  estadual,  tal  regulamento

pode servir de diretriz para elaboração e implementação de padrões de qualidade do ar e

monitoramento de partículas inaláveis finas (MP2,5) no Estado do Paraná.

Em seu artigo 5º, este Decreto estabelece que:

Artigo 5º -  A classificação da qualidade do ar de uma sub-região
quanto a um poluente específico, nas seguintes categorias Maior que
M1,  M1,  M2,  M3  e  MF,  será  determinada  cotejando-se  as
concentrações  com  os  Padrões  de  Qualidade  do  Ar  (PQAR)
estabelecidos no artigo 9º deste decreto.
[...]
§ 3º - Para a classificação da qualidade do ar serão considerados os
seguintes poluentes: partículas inaláveis (MP10), partículas inaláveis
finas (MP2,5), dióxido de enxofre (SO2), dióxido de nitrogênio (NO2) e
ozônio (O3). (grifos nossos)

Conforme  artigo  8º  do  aludido  Decreto  paulista, a

administração da qualidade do ar foi implementada por meio de Padrões de Qualidade do

Ar, observando os seguintes critérios:

I -  Metas  Intermediárias  -  (MI)  estabelecidas  como  valores
temporários  a  serem  cumpridos  em  etapas,  visando  à  melhoria
gradativa da qualidade do ar no Estado de São Paulo, baseada na
busca pela redução gradual das emissões de fontes fixas e móveis,
em linha com os princípios do desenvolvimento sustentável;

II -  Padrões  Finais  (PF)  -  Padrões  determinados  pelo  melhor
conhecimento  científico  para  que  a  saúde  da  população  seja
preservada  ao  máximo  em  relação  aos  danos  causados  pela
poluição atmosférica.

§ 1º – As Metas Intermediárias devem ser obedecidas em 3 (três)
etapas assim determinadas:

1. Meta Intermediária Etapa 1 - (MI1) - Valores de concentração de
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poluentes  atmosféricos  que  devem  ser  respeitados  a  partir  da
publicação deste decreto;

2. Meta Intermediária Etapa 2 – (MI2) - Valores de concentração de
poluentes  atmosféricos  que  devem  ser  respeitados
subsequentemente  à  MI1,  que  entrará  em  vigor  após  avaliações
realizadas na Etapa 1, reveladas por estudos técnicos apresentados
pelo órgão ambiental estadual, convalidados pelo CONSEMA;

3. Meta Intermediária Etapa 3 – (MI3) - Valores de concentração de
poluentes  atmosféricos  que  devem  ser  respeitados  nos  anos
subsequentes  à  MI2,  sendo  que  o  seu  prazo  de  duração  será
definido pelo CONSEMA, a partir do início de sua vigência, com base
nas avaliações realizadas na Etapa 2.

Além  disso,  no  artigo  9º  foram estabelecidos  para  todo  o

território do  estado de São Paulo os padrões de qualidade do ar,  dentre eles o MP2,5

(parâmetro excluído da norma do Estado do Paraná). Conforme se lê:

Art 9º Ficam estabelecidos para todo o território do Estado de São
Paulo os seguintes Padrões de Qualidade do Ar:

[...]

IV -  Para  o  material  particulado  com  diâmetro  aerodinâmico
equivalente de corte de 2,5 (dois e meio) micrômetros – MP2,5:

a) para  concentrações  médias  de  24  (vinte  e  quatro)  horas
consecutivas:

1. MI1 – 60 μg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico);

2. MI2 – 50 μg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico);

3. MI3 – 37 μg/m³ (trinta e sete microgramas por metro cúbico);

4. PF – 25 μg/m³ (vinte e cinco microgramas por metro cúbico);

b) para concentrações médias aritméticas anuais:

1. MI1 – 20 μg/m³(vinte microgramas por metro cúbico);

2. MI2 – 17 μg/m³(dezessete microgramas por metro cúbico);

3. MI3 – 15 μg/m³(quinze microgramas por metro cúbico);

4. PF – 10 μg/m³(dez microgramas por metro cúbico);

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme previsão contida no artigo 5º, caput, e §§ 1º e 2º, da

Resolução  CONAMA 491/2018,  o  Instituto  Água  e  Terra  possui  o  prazo  até  19  de

novembro de 2021 para elaborar um Plano de Controle de Emissões Atmosféricas, que
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deverá conter obrigatoriamente a abrangência geográfica e regiões a serem priorizadas, a

identificação das principais fontes de emissão e respectivos poluentes atmosféricos, e as

diretrizes e ações com respectivos objetivos, metas e prazos de implementação.

Após a elaboração do referido Plano de Controle de Emissões

Atmosféricas,  o  Instituto  Água  e  Terra  deverá  publicizar,  a  cada  3  anos,  relatório  de

acompanhamento do plano, indicando eventuais necessidades de reavaliação.

Em adição a isso, o Instituto Água e Terra também possui até a

data de 19 de novembro de 2021 para a revisão da Resolução SEMA 16/2014 e a edição

de ato normativo estadual que adote, no mínimo, os padrões de qualidade do ar definidos

pela  Resolução  CONAMA  491/2018,  especialmente  no  que  tange  à  inclusão  dos

parâmetros de controle e fiscalização da emissão do poluente material particulado fino

MP2,5 parâmetro.

Reitera-se  que  a Resolução  SEMA  16/2014  não  aborda

padrões e níveis de qualidade do ar no que se refere às partículas inaláveis finas (MP2,5),

poluente que é de altíssimo fator de risco da saúde e para o meio ambiente.

Da mesma forma,  mostra-se imperativo que o órgão público

ambiental  estadual  assuma  o  compromisso  de  fixação  do  condicionante  do

monitoramento do poluente material  particulado fino MP2,5 parâmetro não somente aos

novos licenciamentos ambientais a serem emitidos em favor de  empreendimentos com

potencial poluidor da atmosfera no  estado do Paraná,  mas também nos licenciamentos

ambientais  já  emitidos  por  meio  de  uma  necessária  revisão,  nos  termos  do  que

estabelece o artigo 19, incisos I e III, da Resolução CONAMA 237/9735.

Importante  notar  que  há  diversas  opções  disponíveis  de

sistemas de amostragem e equipamentos que permitem a coleta do material particulado

35 Art.  19  –  O  órgão  ambiental  competente,  mediante  decisão  motivada,  poderá  modificar  os
condicionantes  e  as  medidas  de  controle  e  adequação,  suspender  ou cancelar  uma licença  expedida,
quando ocorrer:
I - Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais.
II - Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença.
III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
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para posterior análise em laboratório, ou que permitem o controle automático e em tempo

real, e que devem ser objeto de escolha e adoção pelo órgão público ambiental.

Curitiba, 29 de junho de 2021.

Alexandre Gaio
Promotor de Justiça

CAOPMAHU

Alberto Vellozo Machado
Procurador de Justiça

Coordenador do CAOPMAHU

Letícia Uba da Silveira Maraschin
Engenheira Ambiental

Prof. Dr. Ricardo Moreton Godoi
Depto de Engenharia Ambiental

UFPR

Isabella Madruga da Cunha
Assessora Jurídica
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