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RESUMO  

A poluição atmosférica oferece diversos impactos à saúde e ao bem estar da             

população, além de afetar o meio ambiente e as construções. Nesse sentido,            

entender a dinâmica de emissão de poluentes atmosféricos é fundamental para           
garantir políticas de monitoramento e controle efetivas. Durante o ano de 2020,            

contudo, a rotina das cidades no mundo mudou drasticamente com a adoção de             
medidas de isolamento social em virtude da pandemia de coronavírus.          

Consequentemente, ao se considerar os efeitos da ação antrópica nos níveis de            

emissões, espera-se também reflexos desse período nos níveis de concentração          
desses poluentes na atmosfera. Por isso, o objetivo central deste trabalho é avaliar o              

efeito do isolamento social pela pandemia de COVID-19 na qualidade do ar na             
região da Grande Vitória (RGV) durante os meses de março a maio de 2020,              

período em que a taxa de isolamento se manteve em cerca de 50% na região. Para                

isso, utilizou-se dados emitidos pela Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar da             
Região da Grande Vitória (RAMQAr). Com isso, os resultados de 2020 foram            

confrontados com os níveis de concentração dos poluentes nas estações para os            
anos de 2018 e 2019 e com a legislação e normas vigentes no Espírito Santo. Como                

resultado, obteve-se que o impacto da pandemia nos níveis de concentrações dos            

poluentes foi diverso. Enquanto verificou-se redução nas máximas diárias de          
monóxido de carbono, houve aumento nos níveis gerais de ozônio, um importante            

indicador de poluição. Assim, percebe-se que, apesar da taxa de isolamento social            
ter impactos significativos em diversas atividades que são fonte de poluição, como o             

tráfego de veículos, os números não necessariamente se alteram na mesma           

proporção, visto alta influência de outras fontes que se mantiveram, como a            
atividade industrial. Contudo, no geral, 2020 se caracteriza como um ano de IQAr             

classificado como bom e respeito a legislação vigente e padrões internacionais para            
praticamente todos os poluentes em todas as estações avaliadas neste estudo. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 90% da             

população mundial está exposta a concentrações de poluentes superiores àquelas          

recomendadas nos padrões de referência pela instituição (IEMA, 2019). O Saúde           

Brasil 2018, estudo desenvolvido pelo Ministério da Saúde Brasileiro, apontou que o            

número de mortes relacionadas à exposição à poluição atmosférica subiu 14% em 10             

anos no nosso país. Em concordância com esse cenário, o Espírito Santo também             

registrou alta em internações relacionadas com a incidência de poluição atmosférica,           

principalmente da região metropolitana (COUTINHO, 2019).  

Para Seinfeld (1986), a poluição do ar é definida como uma situação            

atmosférica em que estão presentes substâncias com concentrações maiores que o           

ambiente natural, em níveis que produzam efeitos nocivos significativos em seres           

humanos, animais, vegetais ou materiais. Dessa forma, poluentes atmosféricos são          

definidos como qualquer matéria em forma sólida, líquida, gasosa ou de energia que,             

quando presente na atmosfera, tem poder de torná-la poluída (TRINDADE, 2013).           

Sendo assim, monitorar os níveis de emissões de poluentes atmosféricos é           

fundamental para garantir que a concentração dessas substâncias na atmosfera          

estejam de acordo com os padrões estabelecidos na legislação brasileira vigente e,            

consequentemente, imprescindível à saúde e qualidade de vida da população. 

Ainda em relação a poluição atmosférica, sabe-se que a atividade humana é            

um fator que interfere diretamente nos níveis de emissão de poluentes atmosféricos e             

diversos estudos têm sido feitos para identificar fontes emissoras dessas substâncias           

(SANTOS ET AL, 2017; LOUREIRO, 2005; GODOY, 2009; DE MIRANDA, 2018).           

Dentre as fontes de emissão de origem antropogênica, destacam-se atividades como           
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emissão veicular, queimadas, ressuspensão por tráfego urbano e atividades         

industriais. Por outro lado, as emissões também podem ter origem em fenômenos            

naturais, como o próprio solo e aerossóis vindos do mar.  

Em 2020, no entanto, observa-se um cenário atípico globalmente, em que a            

pandemia imposta pela COVID-19 infligiu um cenário de isolamento social em           

diversos países, afetando os níveis de atividade antropogênica. Para enfrentar a           

doença provocada pelo coronavírus SARS CoV-2, o Governo do Espírito Santo, assim            

como diversas outras autoridades do Brasil e do mundo, adotou medidas de            

suspensão de atividades educacionais, realização de eventos, academias de         

esportes, atendimentos em agências bancárias, dentre outras. No estado, essas          

medidas foram descritas pelos decretos Nº 4597-R, Nº 4599-R, Nº 4600-R, Nº            

4601-R, Nº 4604-R e Nº 4605-R, todos emitidos entre os dias 17 e 20 de março de                 

2020. Isso, juntamente com outras medidas, gerou um isolamento social de cerca de             

50% da população capixaba entre os meses de março a maio na região da Grande               

Vitória, de acordo com os dados do Painel do Coronavírus no Espírito Santo. 

Tendo em vista a importância do monitoramento dos níveis de concentração de            

poluentes atmosféricos e a relação desse tema com a atividade humana, o presente             

estudo objetiva analisar a influência do isolamento social devido à pandemia de            

COVID-19 na qualidade do ar da Grande Vitória. Para isso, foram analisados dados             

referentes ao período dos meses de março a maio de 2018, 2019 e 2020 emitidos               

pela Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar da Região da Grande Vitória             

(RAMQAr). Com isso, o presente trabalho pretende servir de subsídio para entender            

possíveis fatores de influência nesses índices na região dado o cenário e que ações              

podem ser tomadas para controle das emissões. 
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1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo a avaliação do efeito do isolamento            

social pela pandemia de COVID-19 na qualidade do ar na região da Grande Vitória              

(RGV) durante os meses de março a maio de 2020. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

A partir da avaliação da qualidade do ar através de dados emitidos pela             

RAMQAr, buscou-se: 

● Analisar dados de qualidade do ar na região da RGV para os meses de              

março a maio de 2018 a 2020; 

● Analisar o efeito do isolamento social nos índices de qualidade do ar nas             

diferentes estações de monitoramento da RAMQAr; 

● Analisar o efeito do isolamento social nos índices de qualidade do ar            

para os diferentes poluentes monitorados na RGV; 

● Verificar o enquadramento das concentrações de poluentes       

atmosféricos entre março e maio de 2020 de acordo com a legislação            

vigente e padrões internacionais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente estudo tem como foco avaliar o efeito do isolamento social pela             

pandemia de COVID-19 na qualidade do ar na região da Grande Vitória (RGV)             

durante os meses de março a maio de 2020. Partindo desse pressuposto, optou-se             

por analisar a literatura por meio de três eixos de estudo principais: qualidade do ar e                

rede de monitoramento, padrões e legislação vigentes e estudos recentes sobre o            

assunto. O primeiro eixo irá levantar conhecimentos importantes acerca de cada um            

dos poluentes atmosféricos monitorados pela RAMQAr, a importância deles e a           

definição da própria rede de monitoramento. O segundo eixo, por sua vez, tratará             

sobre os padrões de qualidade do ar emitidos pela OMS e órgãos regulamentadores             

brasileiros, tanto na esfera federal quanto na estadual, além do índice de qualidade             

do ar. Por fim, o terceiro eixo levanta estudos recentes que também tiveram como              

objetivo analisar os efeitos do isolamento social na qualidade do ar ao redor do              

mundo e as principais conclusões retiradas de cada um. 

2.1. QUALIDADE DO AR 

A atmosfera apresenta uma composição química natural que é definida por um            

balanço equilibrado de componentes que são essenciais à manutenção da vida.           

Contudo, esse balanço é constantemente alterado por diversos processos, sejam eles           

de origem natural ou antropogênica. De acordo com a Companhia Ambiental do            

Estado de São Paulo (CETESB), dentre as atividades antrópicas que causam           

introdução de grande volume de substâncias poluentes à atmosfera, destacam-se os           

processos industriais e de geração de energia, os veículos automotores e as            

queimadas. Além disso, esses processos são responsáveis por produzir, com          
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frequência, substâncias nocivas à saúde humana e que são responsáveis por danos à             

flora, fauna e materiais. 

Em relação ao conceito de poluição do ar, Seinsfeld (1986) define o termo             

como a ocasião em que atividades antropogênicas geram substâncias em          

concentrações suficientemente elevadas - ou seja, acima dos seus níveis normais no            

meio ambiente - a ponto de elas serem capazes de provocar efeitos mensuráveis à              

humanos, animais, vegetais ou materiais. Para o autor, essa definição independe do            

fato de os efeitos dessas substâncias serem positivos ou negativos. Contudo, em            

linhas gerais, os efeitos devem ser indesejáveis. O Ministério do Meio Ambiente, por             

sua vez, traz que a qualidade do ar é um produto da interação de um complexo                

conjunto de fatores dentre os quais destacam-se a magnitude das emissões, a            

topografia e as condições meteorológicas da região, que podem ser favoráveis ou não             

à dispersão dos poluentes. 

Por outro lado, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 491/2018, padrões de             

qualidade do ar são definidos como valores de concentrações de poluentes           

atmosféricos associados a um intervalo de tempo de exposição que, quando           

ultrapassados, tem possibilidade de afetar a saúde, segurança e bem-estar da           

população, a fauna, a flora e os materiais. Dessa forma, esses padrões servem como              

base de comparação para o monitoramento das concentrações de poluentes na           

atmosfera. Contudo, além de compreender o termo padrões de qualidade, é           

importante entender em que consiste cada um dos principais poluentes atmosféricos           

presentes nos padrões de qualidade e na literatura. Para isso, os tópicos seguintes             

caracterizarão cada uma dessas substâncias e seus respectivos efeitos         

individualmente.  
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2.1.1. Material Particulado 

Sob a denominação generalizada de material particulado, encontra-se um         

conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e material sólido ou líquido            

suficientemente pequeno para se manter suspenso na atmosfera (CETESB, 2018).          

Esses poluentes podem ter origem de fontes naturais - como vulcões, maresia e             

erosão eólica - ou antropogênica - como queima de combustíveis e processos            

industriais (SEINFELD, 1986). Além disso, as partículas de material particulado          

podem ser classificadas como primárias, quando já são lançadas na atmosfera dessa            

forma, ou secundárias, quando são resultado de reações químicas e, portanto,           

formadas já quando presentes na atmosfera (SEINFELD, 1986). 

Quando olhamos para a literatura, contudo, comumente o material particulado          

também é classificado de acordo com o seu tamanho, ou seja, com o diâmetro das               

partículas. A partir do valor referência de 2,5 µm de diâmetro, as partículas são              

consideradas finas ou grossas quando tem tamanho inferior ou superior à referência,            

respectivamente. Essa divisão é conveniente, já que estudos apontam que as frações            

que possuem diâmetros semelhantes também possuem propriedades físicas e         

químicas similares (QUEIROZ, 2007). 

No que diz respeito às normas e redes de monitoramento da qualidade do ar,              

os parâmetros mais comumente citados são as partículas respiráveis (PM2.5), as           

partículas inaláveis (PM10), as partículas totais em suspensão (PTS) e a poeira ou             

partícula sedimentável (PS). Essa classificação também tem origem no tamanho das           

partículas, sendo PM2.5 referente à parcela de partículas com diâmetro inferior a 2,5             

µm, PM10 aquela com diâmetro inferior a 10 µm e PTS referente a toda a parcela de                 

partículas com diâmetro inferior a 50 µm. Além desses, PS é definido como o grupo               
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de partículas com diâmetro superior a 100 µm e que, portanto, podem ser removidas              

da atmosfera apenas por ação gravitacional. Esses quatro parâmetros são os mais            

adotados em monitoramento devido, principalmente, à ampla pesquisa a respeito          

dessas partículas enquanto indicadores de qualidade do ar e também à viabilidade            

técnica de monitoramento das frações. 

Quando consideramos o material particulado como poluente, os maiores         

prejuízos à saúde estão associados às partículas menores, uma vez que o sistema de              

defesa do organismo humano é incapaz de retê-las completamente na respiração.           

Com isso, diversos são os impactos na saúde, dentre eles irritação nos olhos e na               

garganta, redução de resistência a infecções e consequentes doenças crônicas.          

Segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo (IEMA),             

essas partículas atingem os pulmões em camadas mais profundas, colocando o           

sistema respiratório em contato com substâncias tóxicas e cancerígenas (IEMA,          

2019). Finlayson-pitts e Pitts (2000) destacam a capacidade que partículas menores           

de 2,5 µm tem de alcançar regiões como os alvéolos respiratórios, que são essenciais              

para a troca de gases e manutenção da saúde. Dessa forma, a separação das              

partículas por tamanho faz-se importante, uma vez que a dimensão delas está            

diretamente relacionada ao seu potencial de dano à saúde humana.  

Em relação às partículas com diâmetro superior a 10 µm, o sistema de defesa              

humano se encarrega de retê-las no nariz ou na região traqueal (USEPA, 2012).             

Contudo, ainda assim, elas têm efeito no bem estar da população, uma vez que, após               

retidas, serão expelidas pelo organismo através de mecanismos de defesa, como a            

tosse. Indo além, de acordo com a OMS (WHO, 2006), toda a população é afetada               

pelos materiais particulados, não existindo evidências em estudos de que há um limite             

abaixo do qual não ocorra efeito sobre a saúde humana. Ou seja, a exposição a esse                
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poluente é nociva, independente da faixa etária e condições individuais de saúde. Em             

adicional, o material particulado também é responsável por causar alterações de           

visibilidade, danificação de vegetação e do ecossistema, alteração em balanços de           

nutrientes em lagos, rios e solos, dentre outros impactos diretos ao meio ambiente. 

2.1.2. Dióxido de Enxofre 

Da família SOx, o dióxido de enxofre é reconhecido como principal poluente            

atmosférico. Além disso, ele é capaz de sofrer reações químicas na atmosfera e de              

gerar outros óxidos poluentes (TORRES, 1999). Em relação à sua origem, ele é             

resultado, principalmente, da combustão de elementos fósseis, como petróleo e          

carvão, além de automóveis e termelétricas. Uma vez disponível na atmosfera, o            

dióxido de enxofre - ou SO2 - tem alta capacidade de dispersão, sendo transportado a               

pontos distantes da fonte primária de emissão, o que gera considerável aumento na             

sua potencial área de impacto (CANÇADO ET AL, 2006). 

De acordo com o IEMA (2019), a inalação de SO2, ainda que em baixas              

concentrações, pode provocar espasmos passageiros dos músculos lisos dos         

bronquíolos pulmonares. À medida que a concentração aumenta, efeitos como o           

aumento da secreção mucosa nas vias respiratórias superiores, inflamações e          

redução do movimento ciliar do trato respiratório também são percebidos. Com           

relação ao seu efeito sobre o meio ambiente e ao bem estar, é importante considerar               

que, quando em contato com vapor de água, esse poluente assume rapidamente a             

forma de ácido sulfúrico (H2SO4), o que pode gerar a formação de chuva ácida,              

fenômeno que causa a corrosão e outros danos à vegetação, construções, dentre            

outros materiais (CETESB, 2019). 
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2.1.3. Dióxido de Nitrogênio 

Formado na atmosfera a partir de interações químicas entre nitrogênio e           

oxigênio, o dióxido de nitrogênio (NO2) também engloba na sua família de poluentes o              

óxido nítrico, a amônia e o próprio nitrogênio (TORRES, 1999). Esse poluente é             

proveniente, em sua grande maioria, de motores de automóveis, mas também pode            

ser emitido a partir de usinas termelétricas, fogões a gás, aquecedores a querosene e              

do cigarro. Com a incidência solar, o dióxido de nitrogênio presente na atmosfera             

reage com hidrocarbonetos e com o oxigênio. Esse processo, por sua vez, origina             

ozônio e é considerado a principal fonte desse poluente na região troposfera            

(CANÇADO ET AL, 2006).  

Por ser um agente oxidante, o NO2 é altamente tóxico à saúde humana e              

aumenta a susceptibilidade da população a diversos problemas respiratórios. O IEMA           

(2019) também destaca seu potencial de causar irritabilidade às mucosas. Além           

disso, quando inalado, esse poluente tem potencial para se transformar em           

nitrosaminas, que possui algumas variações carcinogênicas. Assim como o SO2, o           

NO2 também é responsável pela formação de chuva ácida quando colocado em            

contato com vapor de água. Como dito anteriormente, esse fenômeno provoca           

corrosão a diversos materiais e à vegetação (CETESB, 2019). 

2.1.4. Ozônio 

Quando falamos sobre o ozônio, é importante considerar que a sua presença            

na troposfera é gerada a partir da radiação solar sobre óxidos de nitrogênio e              

compostos orgânicos voláteis (CETESB, 2019). Por isso, é importante analisar O3           

como indicativo de emissões dessas substâncias. Quando inalado pela população, o           
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ozônio é responsável por afetar toda a estrutura pulmonar, reduzindo a capacidade de             

troca de gases e a resistência à infecções. Além disso, ele tem potencial de agravar               

diversas doenças respiratórias, causando irritações no trato respiratório superior e nos           

olhos, tosse e asma. Por fim, o ozônio também tem ação agressiva sobre plantas,              

uma vez que pode inibir a fotossíntese e produzir lesões à folhagem (IEMA, 2019). 

2.1.5. Monóxido de Carbono 

Fontes naturais e antropogênicas, são os responsáveis por trás da emissão de            

quantidades significativas de óxidos de carbono presentes na atmosfera, que podem           

ser encontrados sob a forma de monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono              

(CO2) (TORRES, 1999). Como fontes principais do monóxido de carbono,          

encontram-se a combustão incompleta de combustíveis fósseis em veículos         

automotivos, aquecedores a óleo, fogões a gás, queima de tabaco e churrasqueiras            

(CANÇADO ET AL, 2006). Além disso, o IEMA (2019) destaca a capacidade desse             

poluente de combinar-se rapidamente com a hemoglobina humana, ocupando o lugar           

do oxigênio na respiração. Esse fenômeno reduz a capacidade sanguínea de           

transportar oxigênio ao corpo humano. Consequentemente, a exposição a esse          

poluente tem potencial de causar prejuízos ao sistema nervoso central,          

cardiovascular, pulmonar, dentre outros. Em casos extremos, a exposição a elevadas           

concentrações de monóxido de carbono pode, inclusive, causar a morte.  

2.1.6. Hidrocarbonetos 

Por fim, o último poluente abordado são os hidrocarbonetos (HC). Eles           

compõem um vasto espectro de compostos orgânicos constituídos por átomos de           

hidrogênio e carbono e podem se apresentar sob diversas formas como, por exemplo,             
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cadeias simples ou ramificadas, cíclicas ou mesmo associados a outros compostos           

(TORRES, 1999). 

Em relação a fonte, os hidrocarbonetos são provenientes de evaporação de           

combustíveis e outros produtos voláteis, além de também serem originados a partir da             

combustão incompleta em veículos e motores de forma geral. Junto com os óxidos de              

nitrogênio, eles participam da formação de oxidantes fotoquímicos na atmosfera,          

podendo causar efeitos como irritação na pele, no trato respiratório, nos olhos e no              

nariz, além de serem considerados carcinogênicos e mutagênicos (IEMA, 2019). 

2.2. REDE DE MONITORAMENTO - RAMQAr 

As redes de monitoramento da qualidade do ar são instrumentos importantes           

para avaliação ambiental, visto que elas permitem a mensuração, acompanhamento e           

análise de dados ambientais referentes a poluentes atmosféricos. No artigo 5º, a            

resolução CONAMA Nº 491/2018 determinou os estados da federação como órgãos           

responsáveis por efetuar o monitoramento da qualidade do ar através das redes de             

monitoramento (IEMA, 2019). Nesse contexto, o estado do Espírito Santo criou duas            

dessas redes: a Rede Automática de Monitoramento da Qualidade do Ar (RAMQAr) e             

a Rede Manual de Monitoramento de Poeira Sedimentável. Em conjunto, elas são            

responsáveis pelo monitoramento de condições meteorológicas e de concentração de          

poluentes. A RAMQAr, por sua vez, foi viabilizada por meio de condicionantes das             

licenças ambientais de instalação da usina VII da Vale e do alto forno II da               

ArcelorMittal, ambas empresas com operação industrial na cidade de Vitória.  

As operações da RAMQAr tiveram início no ano de 2000 e a rede conta com               

09 (nove) estações de monitoramento espalhadas por áreas importantes da RGV nos            



26 

municípios de Serra, Cariacica, Vila Velha e Vitória. Com isso, a operação e             

manutenção da RAMQAr é feita pelo IEMA, que também é considerado proprietário            

da rede. Entre os objetivos das atividades de monitoramento executadas pelo órgão            

estadual, destacam-se pontos importantes como a verificação do atendimento aos          

padrões de qualidade do ar, a efetividade das medidas de controle de emissões, a              

mensuração da influência de atividades antrópicas na qualidade do ar e a avaliação             

dessa métrica no entorno de fontes específicas. Além disso, a rede serve como fonte              

de dados para estudos acadêmicos e de saúde pública, além de poder ser utilizada              

como indicador de tendências urbanas relativas a clima e emissões atmosféricas. 

Na seção de metodologia deste trabalho, explica-se em profundidade as          

características da RAMQAr, bem como descreve-se especificamente cada uma das          

estações em relação a fontes de emissão, áreas de abrangência e influência, dentre             

outros pontos. Contudo, desde já é importante frisar a importância que essas redes             

têm no acompanhamento dos níveis de emissão atmosférica na RGV.  

2.3. PADRÕES DE QUALIDADE E LEGISLAÇÃO VIGENTE 

Em 2006, a OMS - ou, em inglês, WHO - publicou uma revisão de valores-guia               

para a concentração de poluentes atmosféricos. Nesse documento, a organização          

teve em mente a proteção à saúde humana e baseou os valores referência ali              

apresentados em conhecimentos científicos adquiridos pela literatura até então. Um          

importante ponto da publicação da OMS foi que ela indicou a necessidade de cada              

região avaliar particularidades que devem ser observadas para garantir níveis de           

concentração que assegurem a saúde humana na localidade. Dentre essas          

particularidades, estão a viabilidade técnica e econômica dos valores sugeridos e           

fatores políticos e sociais que podem influenciar nesse cenário. Com isso, a sugestão             
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da OMS é que cada região adote, de maneira adequada e específica, as formas de               

monitoramento e os padrões de qualidade do ar que sejam passíveis de manutenção             

a longo prazo. Anos mais tarde, verificou-se no Brasil iniciativas de revisão da             

legislação vigente até aquele momento. Com isso, hoje é possível compartimentar os            

padrões de qualidade do ar em normas federais, estaduais e municipais, sendo            

prioritária sempre a norma mais restritiva entre elas. 

Na esfera nacional, os padrões da qualidade do ar são estabelecidos pela            

Resolução CONAMA Nº 491/2018, uma legislação bastante recente e estruturada          

com base nas diretrizes fornecidas pela OMS em 2006. Já no âmbito estadual, o              

governo do Espírito Santo dispõe sobre o tema da qualidade do ar através do Decreto               

no 3.463-R de dezembro de 2013. Esse decreto contempla todos os parâmetros            

estabelecidos pela resolução CONAMA, exceto fumaça e chumbo, e é, inclusive, mais            

restritivo para alguns poluentes, principalmente quando se considera metas         

intermediárias. Além disso, o decreto estadual estabelece padrões para poeira          

sedimentável (PS), poluente não abordado na legislação federal.  

Quando consideramos os outros estados brasileiros, a regulamentação mais         

restritiva, recente e que se assemelha à do Espírito Santo, é a legislação estabelecida              

pela CETESB no estado de São Paulo através do Decreto Estadual nº 59.113 de              

23/04/2013. Já em 2013, essa legislação estabeleceu uma série de novos padrões de             

qualidade do ar e propôs, para o alcance deles, metas gradativas e progressivas,             

chamadas metas intermediárias (MI). O objetivo era assegurar alcance progressivo de           

reduções até o atingimento dos padrões finais (PF) estabelecidos na legislação com            

base nos valores de referência da OMS. Além disso, o decreto paulista também             

estabelece critérios para episódios agudos de poluição. Com isso, essa legislação foi            
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usada de inspiração para criação do padrão capixaba alguns meses mais tarde e, em              

2018, para a legislação nacional.  

A tabela 01 apresenta as legislações federal e estadual de qualidade do ar             

vigentes no Espírito Santo, bem como os valores referência sugeridos pela OMS. Em             

relação a essa tabela, é importante notar que, tanto a legislação nacional através da              

Resolução CONAMA Nº 491/2018 quanto a legislação estadual através do Decreto no            

3.463-R de 2013, preveem a adoção de metas intermediárias similares àquelas           

previstas na legislação paulista. Essas partem de padrões menos restritivos e se            

tornam progressivamente mais restritivas com o passar dos anos até se ajustar aos             

valores de referência indicados pela OMS. Nos dois casos, são previstas três metas             

intermediárias antes da adoção do padrão final de legislação. Além disso, é            

importante ressaltar que os valores legislados dizem respeito às máximas permitidas           

para cada poluente e estão associadas a um tempo de exposição para cálculo das              

médias móveis que é variável de acordo com a substância em questão.  
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Tabela 01:Padrões nacionais e estaduais de qualidade do ar e diretrizes da OMS. 

Fonte: IEMA, 2019. 
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2.4. ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR - IQAr 

Com o intuito de simplificar o processo de divulgação de dados de qualidade             

do ar e entendimento deles por parte da população, a CETESB desenvolveu o Índice              

de Qualidade do Ar (IQAr). Esse índice é uma ferramenta matemática que serve para              

cálculo de um valor numérico adimensional. Com o resultado, obtém-se um número            

entre 0 e 200 que pode ser dividido em cinco faixas de valores. Para cada uma                

dessas faixas, é associada uma classificação de qualidade do ar, cuja descrição tem             

relação com os efeitos dos níveis de concentração de poluentes à saúde da             

população. Além disso, essas faixas têm como valores de referência os valores            

estabelecidos pela OMS em 2006 para exposições de curto prazo (IEMA, 2019). 

No Espírito Santo, os valores de PF estabelecidos pelo decreto estadual           

equivalem à classificação de qualidade do ar dita como boa pelo IQAr, o que também               

equivale ao atendimento das diretrizes da OMS. A tabela 02 indica os níveis de              

concentração associados a cada uma das faixas de IQAr de acordo com cada             

poluente atmosférico.  

 
Tabela 02: Descrição das faixas, índices e valores limites de concentração para cálculo do IQAr. 

Fonte: IEMA, 2019. 
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Por fim, ainda em relação ao IQAr, a CETESB desenvolveu uma descrição dos             

efeitos na saúde humana esperados para cada faixa de qualidade do ar. São eles: 

● BOA - Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças            

respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e          

cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

● MODERADA - Pessoas de grupos sensíveis podem apresentar sintomas como          

tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.  

● RUIM - Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca,           

cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis           

podem apresentar efeitos mais sérios na saúde. 

● MUITO RUIM - Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas           

como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de ar               

e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis. 

● PÉSSIMA - Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações           

de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras         

em pessoas de grupos sensíveis. 

2.5. ISOLAMENTO SOCIAL E QUALIDADE DO AR 

Com a pandemia de coronavírus afetando os países ao redor do globo ao             

longo de 2020, medidas de isolamento social foram tomadas por inúmeros governos            

mundialmente. Não obstante, considerando a relação entre atividades antropogênicas         

e poluição atmosférica, diversos foram os estudos realizados ao longo desse ano que             

objetivaram entender os efeitos dessas medidas nos níveis de concentração de           

poluentes na atmosfera. 
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Lian et al (2020) realizaram um estudo na cidade de Wuhan, cidade em que o               

primeiro caso de COVID-19 foi registrado, e verificaram diminuição de 36,9% no valor             

monitorado de PM2.5 e de 53,3% no valor de NO2 quando comparado aos anos              

anteriores. No Reino Unido, por sua vez, Ropkins e Tate (2020) identificaram redução             

de 50% no valor monitorado de NO2 e aumento de 17% de O3, ainda que o estudo                 

aponte limitações em relação ao volume de estações de monitoramento avaliadas.           

Ainda em relação às conclusões de Ropkins e Tate (2020), não foi possível chegar a               

conclusões consistentes sobre os efeitos do isolamento social nos valores          

monitorados de material particulado. Nos EUA, também foram estudados os níveis de            

concentração de poluentes na cidade de Nova York. Ao se comparar as primeiras 17              

semanas do ano, considerando os anos de 2015 a 2020, verificou-se redução média             

de 36% no monitoramento de PM2.5 e 51% no monitoramento de NO2. Esses valores              

foram comparados considerando os momentos imediatamente após as ações de          

isolamento tomadas pelo governo , o que indica o efeito das ações de isolamento nos               

resultados obtidos (ZANGARI ET AL, 2020).  

De maneira semelhante, outros estudos recentes também identificaram        

melhoras nos índices de qualidade do ar com as medidas de isolamento social             

adotadas na pandemia de coronavírus em países como a Índia (SINGH E CHAUHAN,             

2020), a Espanha (TOBIAS ET AL, 2020), a Itália (TOSCANO E MURENA, 2020), o              

Equador (ZAMBRANO-MONSERRATE E RUANO, 2020) a Tailândia (STRATOULIAS        

E NUTHAMMACHOT, 2020), dentre outras localidades no mundo (KUMARI E          

TOSHNIWAL, 2020). Apesar de, no geral, os estudos apontarem para redução nos            

níveis de concentração de poluentes, eles também apontam para aumento nas           

concentrações de ozônio na atmosfera devido ao aumento da incidência solar           

causada pela redução da poluição no ar e redução dos níveis de óxidos de nitrogênio               
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[ROPKINS E TATE, 2020; ZAMBRANO-MONSERRATE E RUANO, 2020; KUMARI E          

TOSHNIWAL, 2020]. Contudo, as características e magnitude dos impactos         

registrados a partir dos efeitos do isolamento dependem das fontes de emissão locais. 

Na literatura brasileira, por sua vez, o cenário de estudos sobre o impacto da              

pandemia na qualidade do ar não é diferente, sendo possível encontrar análises            

sobre os efeitos da pandemia nas concentrações de poluentes atmosféricos na           

cidade de São Paulo, Rio de Janeiro e na própria RGV. Para São Paulo, Nakada e                

Urban (2020) identificaram reduções nos níveis de NO (-77,3%), NO2 (-54,3%) e CO             

(-64,8%) e aumento para O3 (+30%). No Rio de Janeiro, por sua vez, Dantas et al                

(2020) encontraram resultados menos conclusivos sobre os impactos do isolamento          

na qualidade do ar. Para eles, houve redução nas concentrações de monóxido de             

carbono e aumento nas concentrações de ozônio. Para dióxido de nitrogênio e            

material particulado, contudo, há interferência da atividade industrial no primeiro caso           

que reduz o efeito de possíveis impactos do isolamento e, no segundo caso, só há               

impacto significativo nas concentrações na primeira semana de isolamento social. Por           

fim, Vieira et al (2020) estuda os efeitos do distanciamento social nas concentrações             

médias registradas na RGV no mês de abril de 2020 quando comparado a abril de               

2019. Nesse estudo, obteve-se redução nas concentrações de NO2 (-24%), NO           

(-65%), CO (-34%) e PM10 (-23%), aumento na concentração de SO2 (31%) e             

estagnação na concentração de O3. Ou seja, a literatura brasileira obteve um cenário             

até então muito semelhante ao apontado pela literatura global. 

Por fim, é importante ressaltar que conhecer os estudos até então publicados            

contribui para a elaboração de hipóteses e construção de arcabouço teórico           

necessário para a construção desse trabalho.  
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3. METODOLOGIA  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A região metropolitana da Grande Vitória é o principal polo de desenvolvimento            

urbano e industrial do Espírito Santo. De acordo com dados do IBGE, a população da               

RGV é de aproximadamente 1,9 milhões de pessoas, cerca de metade da população             

de todo o estado, apesar da região representar apenas 5% do território capixaba             

(TRINDADE, 2013). No total, existem 5 municípios presentes na região: Vitória,           

Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha, o que equivale a uma área de aproximadamente              

2.000 km2 e densidade populacional de cerca de 929 habitantes/km2. Quando           

considera-se indústrias potencialmente poluidoras no Espírito Santo, a RGV         

concentra aproximadamente 60% das atividades totais, das quais destacam-se         

siderurgia, mineração, pelotização, pedreiras, cimenteiras, indústria alimentícia e        

usina de asfalto (TRINDADE, 2013). 

Em relação às condições climáticas, a RGV possui clima tropical quente e            

úmido, que é caracterizado pelo inverno ameno e seco e pelo verão chuvoso e              

quente. Nesse cenário, o período quente estende-se dos meses de outubro a abril,             

sendo os de maior intensidade dezembro e janeiro. A figura 01 apresenta as normais              

climatológicas na região. A topografia, por sua vez, é composta por cadeias            

montanhosas a noroeste e oeste, planícies e planaltos ao norte e planícies ao sul.              

Além disso, há grande influência marinha a leste. No geral, as condições de relevo              

são em grande parte favoráveis à circulação de ventos para dispersão de poluentes             

(IEMA, 2019). 
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Figura 01: Normais climatológicas da RGV entre 1981 e 2010. 

Fonte: IEMA, 2019. 

 

Por fim, é importante ressaltar que a qualidade do ar na região de estudo é               

determinada por um conjunto de fatores composto por condições meteorológicas,          

relevo e emissões atmosféricas. Na seção seguinte, busca-se descrever as          

influências sofridas por cada uma das estações de monitoramento da RAMQAr,           

especialmente no que diz respeito às emissões atmosféricas. 

3.1.1. Estações de Monitoramento e Emissões Atmosféricas 

A RAMQAr é formada por nove estações de monitoramento, espalhadas por           

toda a região da Grande Vitória, especificamente nos municípios de Vitória, Vila            

Velha, Serra e Cariacica. A localização de cada estação no mapa é representada na              

figura 02 e os detalhes de cada uma delas estão descritos na tabela 03. 
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Figura 02: Distribuição das estações da RAMQAr na RGV. 

Fonte: IEMA, 2019. 

 

 

Tabela 03: Dados de localização das estações da RAMQAr na RGV. 

Fonte: IEMA, 2019. 
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Em relação a poluentes monitorados em cada uma das estações, a tabela 04 a              

seguir apresenta esse detalhamento: 

 

Tabela 04: Dados de localização das estações da RAMQAr na RGV. 

Fonte: IEMA, 2019. 

 

De forma resumida, para mapear esses dados através da RAMQAr, amostras           

de ar são coletadas e analisadas continuamente no local pelas estações automáticas            

em tempo real. As médias horárias são transmitidas para a central de telemetria,             

localizada na Coordenação de Qualidade do Ar do IEMA e são armazenadas em um              

servidor exclusivo de banco de dados, que faz também uma validação técnica            

periódica. Os monitores usados nas estações da RAMQAr possuem certificado da           

USEPA e atendem a rigorosos padrões de qualidade e desempenho. A operação da             

RAMQAr, por sua vez, é realizada por uma empresa terceirizada, sendo monitorada e             

fiscalizada pelos servidores do IEMA. O resultado dessa coleta de dados de            

concentração de poluentes é disponibilizado no site do IEMA mensalmente e, a partir             

dessa informação, realizamos todas as análises presentes neste trabalho. 

Outro ponto que é importante destacar é que cada estação tem fontes de             

influência e abrangência mapeadas no Relatório da Qualidade do Ar emitido           
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anualmente pelo IEMA. Essa informação é fundamental para auxiliar em avaliações           

de qualidade do ar e estudos de monitoramento, visto que caracterizam as emissões             

em cada uma das regiões acompanhadas. O crescimento na RGV e alterações            

relacionadas às principais fontes podem implicar em mudanças de abrangência de           

atuação de cada estação, bem como edificações nas proximidades (IEMA, 2019). A            

tabela 05 detalha essas informações de acordo com o Relatório da Qualidade do Ar              

emitido em 2019. 

Estação Localização Descrição de abrangência e fontes de influência 

RAMQAr 1 Laranjeiras Influências diretas das indústrias da Ponta de 
Tubarão quando da ocorrência de ventos sul e 
demais indústrias do CIVIT quando a concorrência 
de ventos Nordeste. 

RAMQAr 2 Carapina Esta estação capta influências das indústrias da 
Ponta de Tubarão em determinadas condições de 
vento. No que diz respeito ao monitoramento 
meteorológico, essa é a estação mais completa. 

RAMQAr 3 Jardim Camburi Cobre áreas diretamente influenciadas pelas 
emissões de indústrias da Ponta de Tubarão, Serra 
e Vitória. A mesma, ainda, sofre influência de 
fontes móveis circulando em áreas nos seus 
arredores. 

RAMQAr 4 Enseada do Suá É apresentada como a principal estação na rede de 
medição instalada, pois se localiza em um ponto 
estratégico da Região Metropolitana da Grande 
Vitória e proporciona grande área de cobertura 
espacial. Sofre influência das emissões de origem 
industrial da Ponta de Tubarão e pelas fontes 
móveis que convergem para aquela área de 
passagem natural da região.  

RAMQAr 5 Centro - Vitória A estação proporciona cobertura espacial de áreas 
diretamente influenciadas pelas emissões de 
veículos, recebendo ainda contribuições de 
atividades portuárias e fontes industriais dos 
municípios de Vitória e Vila Velha. 

RAMQAr 6 IBES Cobre áreas diretamente influenciadas pelas 
emissões veiculares e industriais dos municípios 
de Vitória, Vila Velha e Cariacica. A estação reúne 
todas as condições físicas para medição adequada 
dos parâmetros meteorológicos.  
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Tabela 05: Descrição da área de influência das estações da RAMQAr. 

Fonte: IEMA, 2019. 

 

Além do Relatório de Qualidade do Ar anual, o Inventário de Fontes de             

Emissões Atmosféricas produzido em parceria entre o IEMA e a empresa Ecosoft em             

2015 é uma fonte muito importante para compreender o cenário de emissões na RGV.              

De acordo com esse documento, 83% do material particulado emitido na RGV tem             

origem em ressuspensão e, em segundo lugar, 11% tem como fonte a indústria             

minero-siderúrgica. Esse quadro se altera quando consideramos as frações de PM10 e            

PM2.5, ainda que as duas principais fontes se mantenham. Para PM10, a ressuspensão             

é fonte de 60% das partículas e a indústria minero-siderúrgica por 26%. Para PM2.5,              

por sua vez, a proporção vai para 36% e 43%, respectivamente. É importante             

destacar que, apesar do inventário ser baseado no ano de 2015, ele apresenta             

estimativas confiáveis sobre as fontes de emissão na RGV.  

Ainda de acordo com o inventário de fontes, quando consideramos compostos           

de nitrogênio, a indústria minero-siderúrgica é origem de 62% das emissões, seguido            

por emissões veiculares, que representam 15% do total. Um cenário semelhante           

ocorre com monóxido de carbono, onde as contribuições são de 91% e 6%,             

RAMQAr 7 Centro - Vila Velha Proporciona cobertura espacial de áreas 
diretamente influenciadas pelas emissões de 
veículos e industriais dos municípios de Vitória e 
Vila Velha. 

RAMQAr 8 Vila Capixaba A estação apresenta uma alta cobertura na parte 
sudoeste da região, com baixa redundância entre 
outras estações da rede. Ela cobre ainda áreas 
diretamente influenciadas pelas emissões de 
veículos e indústrias de Cariacica, além de reunir 
todas as condições físicas para medição adequada 
dos parâmetros meteorológicos. 

RAMQAr 9 Cidade Continental É influenciada diretamente pelas indústrias da 
Ponta de Tubarão, e sofre influência relativa de 
veículos e outras fontes da Serra.  
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respectivamente. Por fim, quando analisa-se os dados de SO2, a indústria           

minero-siderúrgica tem contribuição de 88%, sendo com distância a principal fonte           

emissora desse poluente.  

Santos (2017), ao estudar a distribuição da origem de partículas sedimentáveis           

na RGV de acordo com as estações, também destaca que a ressuspensão contribui             

consideravelmente no total de poluentes monitorados, com exceção para as estações           

de Laranjeiras, Hotel SENAC e Cariacica. Nas estações Enseada do Suá e Hotel             

SENAC, destaca-se a contribuição da atividade siderúrgica. Em Laranjeiras, por sua           

vez, há contribuição significativa de movimentação de terra. A estação de Cariacica é             

influenciada por atividades de pedreira. Por fim, todas as estações apresentam           

contribuição de emissões veiculares em diferentes proporções. A tabela 06 apresenta           

um resumo das principais fontes de partículas em cada uma das estações e             

respectiva contribuição aproximada de acordo com Santos (2017). Além dessas, o           

estudo ainda avalia as fontes no ponto de coleta de PS do Hotel SENAC, em Vitória,                

cujas principais contribuições vem da indústria siderúrgica (75%) e do mar (10%). Não             

há informações sobre o ponto de coleta de PS no Clube Ítalo, também em Vitória.  

Estação Localização Fontes Principais de Partículas Sedimentáveis 

RAMQAr 1 Laranjeiras Solo (40%), construção civil (20%), emissão 
veicular (15%), siderurgia (10%). 

RAMQAr 2 Carapina Estação não avaliada no estudo. 

RAMQAr 3 Jardim Camburi Ressuspensão (35%), construção civil (35%), 
emissão veicular (15%), siderurgia (10%). 

RAMQAr 4 Enseada do Suá Ressuspensão (35%), indústria siderúrgica (35%), 
emissão veicular (10%) e construção civil (10%). 

RAMQAr 5 Centro - Vitória Ressuspensão (60%), emissão veicular (20%) e 
indústria siderúrgica 10%). 

RAMQAr 6 IBES Indústria siderúrgica (25%), pedreiras (20%), 
ressuspensão (20%) e emissão veicular (15%). 
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Tabela 06: Principais fontes de partículas sedimentáveis na RGV.. 

Fonte: Adaptado de Santos, 2017. 

3.1.2. Isolamento Social na Grande Vitória  

Com a emissão de decretos e adoção de medidas de estímulo ao isolamento             

social na RGV no final de março de 2020, também foi iniciado o mapeamento dos               

números relativos à pandemia de COVID-19 pelo governo do estado. Dentre esses            

números, foram divulgadas as taxas de isolamento social registradas na região           

através do portal do coronavírus no Espírito Santo. Esses dados são obtidos a partir              

de informações fornecidas por operadoras de telefonia móvel que monitoram o           

deslocamento dos usuários de celulares. Com isso, para avaliar os impactos do            

isolamento social nas concentrações de poluentes atmosféricos, considera-se os         

seguintes dados de índice de isolamento social fornecidos pelo governo do estado a             

partir de 13/04/2020 - data em que se inicia o registro no portal: 

Tabela 07: Índice de Isolamento Social na RGV a partir de 13/04/2020. 

RAMQAr 7 Centro - Vila Velha Ressuspensão (40%), indústria siderúrgica (20%), 
emissão veicular (10%) e construção civil (10%). 

RAMQAr 8 Vila Capixaba Pedreiras (50%), solo (20%), emissão veicular 
(20%) e indústria siderúrgica (10%). 

RAMQAr 9 Cidade Continental Estação não avaliada no estudo. 

Índice de 
Isolamento Social Índice Geral índice em fins  

de semana 
índice em dias 

de semana 
Média no Período 48,63% 52,69% 47,01% 

Março - - - 
Abril 47,87% 51,87% 46,73% 
Maio 49,07% 53,01% 47,20% 
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3.2. ANÁLISE DE DADOS 

Para realização deste trabalho, foram utilizados os dados de concentração de           

poluentes emitidos pela RAMQAr e também da Rede Manual de Monitoramento de            

Poeira Sedimentável presentes na RGV. Os dados considerados foram referentes aos           

meses de março, abril e maio de 2018, 2019 e 2020, sendo os dois primeiros anos                

utilizados como fator de comparação em relação aos níveis registrados em 2020,            

período em que houve o isolamento social decorrente da pandemia global de            

coronavírus. 

Para os dados brutos emitidos pela RAMQAr, foi necessário fazer,          

primeiramente, uma análise de representatividade dos dados brutos registrados. Para          

isso, adotou-se a metodologia recomendada pelo IEMA no Relatório da Qualidade do            

Ar de 2019. Assim, como os dados brutos fornecidos pelo IEMA representam as             

concentrações médias horárias para cada poluente, foram considerados        

representativos apenas os dados que respeitavam os seguintes critérios: 

● Médias de 8 horas: Representativa apenas se ⅔ das médias horárias           

registradas no período forem válidas; 

● Médias de 24 horas: Representativa apenas se ⅔ das médias horárias           

registradas forem válidas durante as 24 horas de medição; 

● Média Mensal: Representativa apenas se ⅔ das médias diárias forem válidas           

considerando o respectivo mês.  

Além disso, com relação à representatividade, é importante ressalvar que, para           

a emissão dos dados brutos de concentração, o IEMA considera válidas apenas as             

médias horárias que obtiveram 75% ou mais de dados válidos durante a hora de              

medição (IEMA, 2019). Com isso, apenas os resultados considerados como          

representativos foram levados em consideração nas análises feitas neste trabalho. 
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Concluída a etapa anterior, foram realizados os cálculos de médias móveis de            

acordo com o período definido na legislação vigente para cada poluente. Nesse            

sentido, é importante frisar que as médias móveis foram adotadas por terem melhor             

desempenho na verificação da exposição a cada poluente, visto que essa exposição            

ocorre em horas consecutivas e não de acordo com o período de tempo fixo de 8 ou                 

24 horas existente num dia (IEMA, 2019).  

Com isso, foi possível identificar diversos dados para análise como a média            

mensal de cada um dos meses estudados, a máxima registrada no período e também              

o enquadramento dos resultados obtidos de acordo com os padrões e legislação            

vigentes para a qualidade do ar. Além disso, é importante alinhar que, para fins de               

simplificação do presente trabalho, optou-se por analisar apenas os dados referentes           

a poluentes citados nas normas e legislações vigentes na RGV e que possuíam             

dados representativos. Portanto, analisou-se apenas os níveis de concentração dos          

poluentes dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio, monóxido de carbono,           

PM10, PM2.5 e poeira sedimentável. Infelizmente, os dados de PTS não foram            

analisados por não serem representativos no período, ainda que seja um poluente            

extremamente relevante para entender o cenário de concentrações de material          

particulado e citado pela legislação. Por fim, também foram calculados o IQAr com             

base em cada um desses poluentes e todos os resultados foram plotados em formato              

de gráfico para facilitar a visualização dos resultados, que serão apresentados na            

sessão seguinte.  

 



44 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da análises dos dados de concentração da RAMQAr, foram construídos            

gráficos para os resultados de médias mensais, máximas diárias, IQAr e série            

temporal de cada poluente para cada uma das estações de estudo. Todos esses             

gráficos e respectiva discussão de resultados estão descritos nas seções seguintes e            

organizados por estação de monitoramento. Todos os dados considerados não          

representativos foram desconsiderados neste trabalho. Com isso, a tabela 08 indica           

quais são os poluentes analisados em cada estação. Nesse sentido, é importante            

ressaltar que, dentre as nove estações e dois pontos de monitoramento de PS             

avaliados no trabalho, a estação da Enseada do Suá é a mais completa dentre as               

estações estudadas por apresentar o maior número de poluentes avaliados, seguida           

pela estação do IBES. Por outro lado, a estação de Cidade Continental não foi              

avaliada por não apresentar dados representativos para nenhum poluente.  

Tabela 08: Poluentes com dados representativos e, portanto, analisados por estação da RAMQAr. 

 

Estação Localização Poluentes 

RAMQAr 1 Laranjeiras NO2, O3, CO, PS 

RAMQAr 2 Carapina PM10, PS 

RAMQAr 3 Jardim Camburi SO2, PS 

RAMQAr 4 Enseada do Suá NO2, SO2, O3, CO, PM10, PM2.5, PS 

RAMQAr 5 Centro - Vitória NO2, CO, PM10, PS 

RAMQAr 6 IBES NO2, SO2, O3, CO, PM10, PS 

RAMQAr 7 Centro - Vila Velha PM10, PS 

RAMQAr 8 Vila Capixaba NO2, SO2, O3, CO, PS 

RAMQAr 9 Cidade Continental Não foi possível analisar nenhum poluente. 

- Hotel SENAC PS 

- Clube Ítalo PS 
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4.1. CARAPINA - SERRA 

A estação de Carapina é uma estação que capta influências do complexo            

industrial da Ponta de Tubarão, especialmente quando há vento na direção sul. Neste             

trabalho, os únicos dados representativos na estação e, portanto, avaliados foram os            

dados de monitoramento referentes a material particulado - PM10 e PS. 

Primeiramente, no que diz respeito ao comportamento da média mensal no           

período avaliado ilustrado na figura 03, nota-se que o mês de março tem a menor               

média do ano de 2020. Quando analisado o mês de abril, há aumento gradual da               

média monitorada em 2020, ultrapassando a marca de 2019, mas ainda abaixo da             

média monitorada em 2018. Já em maio, houve aproximação do valor monitorado em             

2020 ao registrado em maio de 2018, que teve a maior média entre os três anos. 

 
Figura 03: Média mensal para PM10 na estação de Carapina. 

Quando compara-se as máximas diárias de 24 horas, há redução nos valores            

de 2020 em relação aos dois anos anteriores, como mostra a figura 04. A primeira e                

segunda máximas monitoradas ficaram em 35 µg/m³, valor que figura abaixo do            

apontado como seguro pela OMS, que é 50 µg/m³. 
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Figura 04: Máximas diárias de 24 horas para PM10 na estação de Carapina. 

Pelo histórico de Carapina no período, o IQAr segue atendendo aos padrões            

estabelecidos para qualidade do ar considerada como boa, estando em 2020, bem            

como em 2019, 100% dentro dessa classificação, como mostra a figura 05. 

 
Figura 05: IQAr para PM10 na estação de Carapina. 

 
Figura 06: Série temporal das médias móveis de 24 horas para PM10 na estação de Carapina. 
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Quanto aos dados de poeira sedimentável, verifica-se que no mês de março há             

o maior valor de medição para 2020, superando os resultados de 2018 e 2019. Já no                

mês de abril, há uma queda brusca do valor medido, saindo da faixa de 5 g/m² e indo                  

para a de 3g/m², o que representa o menor valor dentre os três anos analisados no                

trabalho. Em maio, a medição mensal se mantém estável em 2020, ficando acima do              

medido em 2019 e abaixo do medido em 2018. 

 
Figura 07: Medição mensal para PS na estação de Carapina. 

Por se tratar de uma estação que tem forte influência das atividades industriais             

da Ponta de Tubarão, o efeito do isolamento social na redução dos valores             

monitorados não chegou a ser relevante. Quando analisada a média mensal           

monitorada no período de 3 meses para 2020, há, porém, um aumento gradual dos              

valores ao passar dos meses, o que vai na contramão da continuidade na taxa de               

isolamento verificada no período.  

4.2. LARANJEIRAS - SERRA 

Na estação de Laranjeiras, também há influências diretas das indústrias da           

Ponta de Tubarão nas concentrações, principalmente quando há ocorrência de          
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ventos sul. Além disso, a estação é influenciada por outras indústrias localizadas na             

região do CIVIT quando há a ocorrência de ventos nordeste. 

Não há dados representativos de monitoramento de média mensal de NO2           

para o ano de 2018, portanto, analisou-se apenas os dois anos seguintes. Com isso,              

nota-se diminuição na média para os três meses em análise, março, abril e maio,              

quando comparado com 2020 e 2019. Também há crescente distanciamento entre           

as concentrações monitoradas, ressaltando a diferença para menos no valor          

monitorado em 2020, conforme indicado pela figura 08. 

 
Figura 08: Média mensal para NO2 na estação de Laranjeiras. 

Quando se analisa as máximas concentrações diárias de uma hora para           

dióxido de nitrogênio, há redução no valor monitorado na 1ª e 2ª máxima em 2020,               

quando comparado ao ano de 2019. Em ambos os anos, porém, os valores de              

máxima monitorados ficaram consideravelmente abaixo do recomendado como        

seguro pela OMS, conforme a figura 09. Já a figura 10 apresenta o IQAr para a                

estação, que se manteve em ambos os anos em 100% de qualidade boa para o               

poluente em questão. 
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Figura 09: Máximas diárias de 1 hora para NO2 na estação de Laranjeiras. 

 
Figura 10: IQAr para NO2 na estação de Laranjeiras. 

Por fim, em relação a NO2, a figura 11 apresenta a série temporal de evolução               

das medições horárias para os dois anos: 

 
Figura 11: Série temporal das medições horárias para NO2 na estação de Laranjeiras. 
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O ozônio é formado na troposfera pela reação de hidrocarbonetos com óxidos            

de nitrogênio na presença de luz solar. Por isso, esse poluente é monitorado pelo seu               

potencial enquanto indicador de poluição. A figura 12 mostra a média mensal desse             

poluente no período analisado em 2018 e 2020, já que não há dados representativos              

para o ano de 2019.  

 
Figura 12: Média mensal para O3 na estação de Laranjeiras. 

Assim, nota-se aumento significativo na média mensal de ozônio durante o           

período de isolamento em 2020 em relação ao registrado em 2018. Já quando se              

analisa as máximas diárias de 8 horas em Laranjeiras, também há aumento no valor              

da 1ª e da 2ª máxima, registrando respectivamente 95,7 ɥg/m³ e 93,3 ɥg/m³. Contudo,              

ainda abaixo do limite sugerido pela OMS, como mostra a figura 13. Além disso,              

ambos os anos apresentaram IQAr de classificação boa 100% do tempo - figura 14.              

Por último, a série temporal das médias móveis de 8 horas de ozônio em Laranjeiras               

são apresentadas na figura 15. 
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Figura 13: Máximas diárias de 8 horas para O3 na estação de Laranjeiras. 

 
Figura 14: IQAr para O3 na estação de Laranjeiras. 

 
Figura 15: Série temporal das médias móveis de 8 horas para O3 na estação de Laranjeiras. 

Outro poluente analisado na estação de Laranjeiras foi o monóxido de carbono,            

que está relacionado à combustão incompleta de combustíveis fósseis, em maioria           

em veículos automotores. Ao analisar a média móvel mensal de CO na estação, a              
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figura 16 destaca a diminuição do valor registrado em 2020 quando comparado aos             

anos anteriores. De março a maio, o valor da média mensal monitorada foi menor em               

2020, com destaque para abril e maio, onde essa diferença se torna mais significativa              

com relação aos níveis de 2018 e 2019.  

 
Figura 16: Média mensal para CO na estação de Laranjeiras. 

Quando considera-se as máximas diárias de 8 horas, por sua vez, o valor             

monitorado em 2020 é ligeiramente maior do que o registrado em 2019 e menor do               

que o de 2018, conforme apresentado na figura 17. Para o mesmo período, o IQAr               

teve 100% de classificação boa. A figura 19 mostra como os níveis se comportaram              

na série temporal de médias móveis de 8 horas para a estação. 

 
Figura 17: Máximas diárias de 8 horas para CO na estação de Laranjeiras. 
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Figura 18: IQAr para CO na estação de Laranjeiras. 

 
Figura 19: Série temporal das médias móveis de 8 horas para CO na estação de Laranjeiras. 

Além dos valores para 8 horas, também analisou-se os valores horários de            

monóxido de carbono na estação de Laranjeiras. Quando se considera essas           

máximas diárias de 1 hora, o cenário muda em comparação às máximas de 8 horas,               

tendo 2020 o menor valor monitorado quando comparado aos anos de 2018 e 2019,              

conforme apresenta a figura 20. Por fim, a figura 21 apresenta a evolução horária de               

monóxido de carbono monitorado na estação durante os três anos analisados. 
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Figura 20: Máximas diárias de 1 hora para CO na estação de Laranjeiras. 

 
Figura 21: Série temporal das medições horárias CO na estação de Laranjeiras. 

Há ainda, na estação de Laranjeiras, os dados para medição mensal de            

partículas sedimentáveis. Para o mês de março, 2018 apresentou maior nível de            

deposição quando comparado com 2019 e 2020. Nos meses seguintes, 2020           

apresentou maior valor medido, tanto para abril quanto para maio. 

 
Figura 22: Medições mensais para PS na estação de Laranjeiras. 
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Assim, é importante ressaltar que Laranjeiras é uma estação com fortes           

influências industriais, sendo assim, não era esperado grande influência do          

isolamento social sobre os níveis de concentração. A exceção para isso ocorreu para             

monóxido de carbono, poluente cuja emissão, em sua maioria, é proveniente da            

queima incompleta de combustíveis fósseis em veículos. Para esse poluente, foi           

possível notar uma redução do valor de concentração para todos os meses, inclusive             

decrescendo com o passar dos meses, o que pode ser associado ao prolongamento             

do período de isolamento social e, por consequência, da circulação de veículos            

próximos à estação.  

4.3. ENSEADA DO SUÁ - VITÓRIA 

A estação da Enseada do Suá em Vitória foi a que permitiu a análise mais               

ampla dos níveis de concentração de poluentes neste estudo, visto que foi a que teve               

dados válidos para o maior número de poluentes dentre todas as estações analisadas             

e também a única com resultados válidos para PM2.5. Isso é importante de ressaltar              

pois, como citado anteriormente, trata-se da principal estação da RAMQAr e está            

localizada em uma região central da capital da RGV, que sofre influência tanto de              

tráfego urbano quanto dos complexos industriais da Ponta de Tubarão.  

No que diz respeito às concentrações de NO2 na Enseada do Suá, foram             

analisados apenas os números relativos a abril e maio de 2020. Na média mensal, foi               

possível observar redução, sendo essa mais significativa no mês de abril. Apesar            

disso, as máximas diárias de 1 hora registradas foram mais altas que as de 2018 e                

muito próximas às de 2019. No geral, tem-se respeito às sugestões de limite de              

concentração da OMS e qualidade do ar considerada como boa, conforme indicam as             

figuras 24 e 25. 
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Figura 23: Média mensal para NO2 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 24: Máximas diárias de 1 hora para NO2 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 25: IQAr para NO2 na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 26: Série temporal das medições horárias para NO2 na estação da Enseada do Suá. 

Para os níveis de SO2, por sua vez, não foi possível verificar reduções. Os              

resultados de média mensal de 2020 foram semelhantes aos registrados em 2019,            

ainda que mais baixos do que aqueles obtidos em março e abril de 2018. Já em                

relação às máximas diárias de 24 horas, o ano de 2020 teve valores intermediários              

entre os níveis mais altos de 2018 e mais baixos de 2019. Ainda assim, observa-se o                

mesmo cenário obtido para NO2 em relação ao IQAr. Em relação aos níveis sugeridos              

pela OMS para este poluente, apenas o ano de 2018 registrou concentrações de             

máximas diárias de 24 horas acima do valor recomendado de 20 μg/m3, conforme             

indica a figura 28.  

 
Figura 27: Média mensal para SO2 na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 28: Máximas diárias de 24 horas para SO2 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 29: IQAr para SO2 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 30: Série temporal das médias móveis para SO2 na estação da Enseada do Suá. 

Em relação aos dados de ozônio, os dados mais baixos de concentração dessa             

substância foram registrados em 2018, sendo os de 2020 o mais alto entre os três               

anos nos meses de abril e maio. O mesmo padrão de níveis mais altos de O3 se                 
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mantém nas máximas diárias de 8 horas, sendo a primeira máxima inclusive superior             

ao limite sugerido pela OMS, ainda que inferior às metas intermediárias previstas na             

legislação atual. Por fim, a figura 33 indica que todo o período foi classificado com               

IQAr boa e a série temporal da figura 34 mostra em detalhes como se comportou os                

níveis de ozônio ao longo do período estudado. 

 
Figura 31: Média mensal para O3 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 32: Máximas diárias de 8 horas para O3 na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 33: IQAr para O3 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 34: Série temporal das médias móveis de 8 horas para O3 na estação da Enseada do Suá. 

O último poluente gasoso avaliado na estação da Enseada do Suá foi o             

monóxido de carbono, cujos resultados estão representados nas figuras 35 a 40.            

Para esse poluente, registrou-se redução na média mensal e nas máximas diárias de             

8 horas e 1 hora durante o ano de 2020, sendo todas com uma diferença considerável                

em relação aos níveis de 2018 e 2019. Esses fatos indicam um possível impacto do               

isolamento social nas reduções de níveis de tráfego na região e, consequentemente,            

nos níveis de concentração de monóxido de carbono na região durante o período             

avaliado. Ainda é importante ressaltar, que apesar dessa redução, os anos de 2019 e              

2018 já apresentavam níveis dentro dos padrões da OMS e também em boa             

qualidade do ar de acordo com o cálculo do IQAr. 
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Figura 35: Média mensal para CO na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 36: Máximas diárias de 8 horas para CO na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 37: IQAr para CO na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 38: Série temporal das médias móveis de 8 horas para CO na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 39: Máximas diárias de 1 hora para CO na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 40: Série temporal das medições horárias para CO na estação da Enseada do Suá. 

Quando se avalia as concentrações de material particulado na Enseada do           

Suá, contudo, o quadro de redução não se mantém. Para PM10, os valores obtidos              

foram superiores aos números de 2018 e inferiores aos de 2019, cujo mês de maio foi                

marcado por níveis acima dos sugeridos pela OMS e IQAr moderado. Para PM2.5, por              
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sua vez, só foi possível analisar a média mensal de abril em 2019, o que compromete                

o estabelecimento de um padrão de redução no ano de 2020, ainda que as médias               

mensais desse ano tenham sido inferiores às de 2018. Isso ainda é reforçado pelo              

fato de que a máxima diária de 24 horas de abril de 2019 foi inferior aos valores                 

registrados no período estudado de 2020 - 13,3 μg/m3 em 2019 contra 17.2 μg/m3 em               

2020.  

 
Figura 41: Média mensal para PM10 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 42: Máximas diárias de 24 horas para PM10 na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 43: IQAr para PM10 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 44: Série temporal das médias móveis de 24 horas para PM10 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 45: Média mensal para PM2.5 na estação da Enseada do Suá. 
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Figura 46: Máximas diárias de 24 horas para PM2.5 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 47: IQAr para PM2.5 na estação da Enseada do Suá. 

 
Figura 48: Série temporal das médias móveis de 24 horas para PM2.5 na estação da Enseada do Suá. 

Por fim, no que diz respeito às partículas sedimentáveis, houve redução           

progressiva nos valores das medições mensais entre março e maio de 2020.            
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Contudo, quando comparado aos anos anteriores, 2020 foi o valor mais alto em             

março, intermediário em abril e valor mais baixo em maio.  

 
Figura 49: Medições mensais para PS na estação da Enseada do Suá. 

No geral, portanto, tem-se que, na Enseada do Suá, o único poluente que teve              

concentrações consistentemente mais baixas em 2020 do que em 2018 e 2019, foi o              

monóxido de carbono. Para os demais poluentes, há variações de acordo com os             

meses e número analisado, ainda que seja observado boa qualidade do ar e respeito              

às legislações vigentes na RGV.  

4.4. CENTRO - VITÓRIA 

A estação do centro de Vitória é uma região fortemente influenciada pelo            

tráfego de veículos, além de receber impacto da atividade portuária na região e de              

fontes industriais de Vitória e Vila Velha. No que diz respeito a partículas, é a estação                

com maior recebimento de partículas sedimentáveis de ressuspensão, chegando ao          

nível de 60%. Por isso, é uma estação em que espera-se alto impacto nas              

concentrações de poluentes durante o período de pandemia. Para essa análise,           

foram considerados dados de dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, PM10 e            

poeira sedimentável. 
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As figuras 50 a 53 indicam os resultados obtidos a partir dos dados de              

concentração de dióxido de nitrogênio. Como se nota, o ano de 2019 foi o que obteve                

menores níveis, tanto considerando média mensal quanto máximas diárias. Em          

relação a 2018, contudo, é possível observar redução em 2020, principalmente nos            

meses de abril e maio. Por fim, os resultados dos três anos indicam adequação ao               

limite mais restritivo sugerido pela OMS e tem 100% de classificação de IQAr dada              

como boa.  

 
Figura 50: Média mensal para NO2 na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 51: Máximas diárias de 1 hora para NO2 na estação do Centro de Vitória. 
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Figura 52: IQAr para NO2 na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 53: Série temporal das médias horárias de NO2 na estação do Centro de Vitória. 

Os dados de monóxido de carbono, por sua vez,mostram uma queda           

considerável na média mensal em abril de 2020 quando comparado aos anos            

anteriores. Março e maio, contudo, apresentaram médias mais próximas das          

observadas em 2019, ainda que inferiores aos valores mais altos observados em            

2018. Quando compara-se as máximas diárias de 8 horas registradas nos três anos,             

contudo, tem-se redução nos valores de concentração durante a pandemia de           

coronavírus. Isso corrobora com a incidência de picos menores durante o ano de             

2020 observado na figura 57, que indica a série temporal de médias móveis de 8               

horas para CO. 
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Figura 54: Média mensal para CO na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 55: Máximas diárias de 8 horas para CO na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 56: IQAr para CO na estação do Centro de Vitória. 



70 

 
Figura 57: Série temporal das médias móveis de 8 horas para CO na estação do Centro de Vitória. 

Esse mesmo cenário se mantém quando são analisados os dados de máximas            

de 1 hora de monóxido de carbono no centro de Vitória. Para essa faixa de período,                

todavia, as reduções ficam ainda mais evidentes, conforme pode-se observar nas           

figuras 58 e 59 abaixo. Por fim, é importante notar que aqui também há 100% de                

adequação à legislação vigente na RGV e a qualidade se mantém como boa durante              

a análise dos três anos. 

 
Figura 58: Máximas diárias de 1 hora para CO na estação do Centro de Vitória. 
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Figura 59: Série temporal das médias horárias para CO na estação do Centro de Vitória. 

Quando observa-se os resultados obtidos para partículas inaláveis - figuras 60           

a 63 - nota-se que o ano de 2020 apresenta níveis de concentração inferiores aos               

anos anteriores tanto em médias mensais quanto em máximas diárias de 24 horas, o              

que corrobora com a tese de impacto do isolamento nessa estação quando            

considerado fonte das partículas ali coletadas. Em relação a análises de IQAr e             

padrões de qualidade, apenas o ano de 2018 apresenta máximas superiores às            

sugeridas pela OMS e também incidência de IQAr moderada.  

 
Figura 60: Média mensal para PM10 na estação do Centro de Vitória. 
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Figura 61: Máximas diárias de 24 horas para PM10 na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 62: IQAr para PM10 na estação do Centro de Vitória. 

 
Figura 63: Série temporal das médias móveis de 24 horas para PM10 na estação do Centro de Vitória. 

Por fim, no que diz respeito aos dados de poeira sedimentável, não foi possível              

observar padrão entre os meses de março, abril e maio nos três anos analisados.              

Nesse sentido, o ano de 2020 foi intermediário em março, semelhante a 2018 e 2019               
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em abril, e apresentou valores mais altos do que os anos anteriores em maio,              

conforme indica a figura 64 abaixo. 

 
Figura 64: Medição mensal para PS na estação do Centro de Vitória. 

4.5. JARDIM CAMBURI - VITÓRIA 

Na estação de Jardim Camburi, só foi possível analisar dados de dióxido de             

enxofre e poeira sedimentável. Em relação ao contexto, trata-se de uma estação            

influenciada pelo tráfego de veículos na região, além da contribuição principal advinda            

das indústrias minero-siderúrgicas presentes na Ponta de Tubarão.  

No que diz respeito aos dados de dióxido de enxofre, foi possível verificar             

redução significativa da média mensal em 2020, principalmente nos meses de março            

e abril. Nessa estação, o ano de 2018 se destaca como o ano com maiores               

concentrações e também o único com níveis de máximas diárias acima dos sugeridos             

pela OMS para o poluente SO2. Em relação a 2019 e 2020, por sua vez, os resultados                 

de máximas diárias e IQAr são bastante semelhantes. Contudo, quando          

consideramos a série temporal, é possível observar em maior frequência períodos de            

concentração mínima ao longo do período de 2020, assim como menor incidência de             

picos de concentração. Essas informações estão representadas nas figuras 65 a 68.            
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Por fim, é importante ressaltar novamente a influência de emissão veicular nas            

concentrações de dióxido de enxofre na região. 

 
Figura 65: Média mensal para SO2 na estação de Jardim Camburi. 

 
Figura 66: Máximas diárias de 24 horas para SO2 na estação de Jardim Camburi. 

 
Figura 67:IQAr para SO2 na estação de Jardim Camburi. 
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Figura 68: Série temporal das médias móveis de 24 horas para SO2 na estação de Jardim Camburi. 

Em relação a poeira sedimentável, houve redução significativa nos valores          

registrados de 2018 para 2019. Conforme indica a figura 69, quando se analisa os              

dados de 2019 e 2020, contudo, não houveram mudanças significativas, sendo o            

primeiro ano aquele que apresenta menores níveis de medição. Considerando que,           

para essa estação, 35% das partículas são oriundas de ressuspensão e 15% de             

emissão veicular,  o cenário de isolamento não teve o impacto esperado. 

 
Figura 69: Medição mensal para PS na estação de Jardim Camburi. 

4.6. HOTEL SENAC - VITÓRIA 

Além dos 8 pontos com medição de partículas sedimentáveis nas estações da            

RAMQAr, existem mais dois pontos de monitoramento de Poeira Sedimentável na Ilha            

do Boi, em Vitória, sendo o hotel SENAC um deles. Nesse ponto de monitoramento,              
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nota-se, apenas para o mês de março, redução no valor medido para 2020, quando              

comparado com os dois anos anteriores. Para os meses de abril e de maio, o valor                

medido no Hotel SENAC foi superior ao monitorado nos anos de 2018 e 2019,              

conforme ilustrado na figura 70.  

 
Figura 70: Medição mensal para PS na estação do Hotel SENAC. 

4.7. CLUBE ÍTALO - VITÓRIA 

Além do ponto no Hotel SENAC, o outro local com medição de partículas             

sedimentáveis é o Clube Ítalo. Nesse ponto, a medição de PS apresentou valor             

superior no ano de 2020 quando comparado com os anos de 2018 e 2019 em todos                

os meses de estudo - março, abril e maio - conforme apresentado na figura 71. 

 
Figura 71: Medição mensal para PS na estação do Clube Ítalo Brasileiro. 
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4.8. IBES - VILA VELHA 

Assim como a Enseada do Suá, a estação do IBES em Vila Velha também              

permitiu análise ampla de poluentes, sendo PM2.5 o único poluente estudado neste            

trabalho sem resultados válidos para essa estação. Contudo, não há dados para            

todos os meses de 2018 para ozônio e dióxido de enxofre. Em relação ao contexto do                

local, o IBES também é uma estação que sofre forte influência de emissões             

veiculares, além das emissões provenientes de indústrias de Vitória, Vila Velha e            

Cariacica, das quais se destacam indústria siderúrgica e pedreiras.  

As figuras 72 e 73 apresentam as concentrações obtidas para NO2 e indicam             

resultados muito próximos nos níveis de concentração desse poluente nos três anos            

analisados, com exceção do mês de abril de 2020 que apresenta valores menores.             

Essa proximidade também é verificada através da série temporal representada na           

figura 75. Consequentemente, os três anos também apresentam resultados         

semelhantes em termos de IQAr e adequação à legislação, considerada boa e            

adequada em 100% dos dados, respectivamente.  

 
Figura 72: Média mensal para NO2 na estação do IBES. 
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Figura 73: Máximas diárias de 1 hora para NO2 na estação do IBES. 

 
Figura 74: IQAr para NO2 na estação do IBES. 

 
Figura 75: Série temporal das medições horárias para NO2 na estação do IBES. 

Quando considera-se os níveis de dióxido de enxofre, por sua vez, os dados de              

abril de 2018 não estão disponíveis. Contudo, é possível observar que não há clara              

redução nas concentrações desse poluente durante o período analisado, sendo o           
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valor intermediário em março e mais alto que os demais anos em maio. Em abril,               

contudo, o valor de 2020 é inferior ao obtido para abril de 2019. No que diz respeito                 

às máximas diárias de 24 horas, os valores de 2019 e 2020 estão muito próximos,               

mas são bastante inferiores aos calculados em 2018, onde há extrapolação do limite             

de 20 μg/m3 previsto pela OMS. Para IQAr, 2019 e 2020 tem todos os dias               

considerados com qualidade boa, enquanto em 2018 8% dos dados estão           

classificados com qualidade moderada, conforme mostra a figura 78.  

 
Figura 76: Média mensal para SO2 na estação do IBES. 

 
Figura 77: Máximas diárias de 24 horas para SO2 na estação do IBES. 
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Figura 78: IQAr para SO2 na estação do IBES. 

 
Figura 79: Série temporal das médias móveis de 24 horas para SO2 na estação do IBES. 

Para as análises de O3, só foi possível analisar os números de 2019 e 2020.               

Considerando esses dois anos, todavia, não há um padrão entre os valores mais altos              

e mais baixos da média mensal, sendo 2020 inferior em abril, mas superior aos              

demais meses. Isso também se reflete nos números de máximas diárias, em que os              

dois anos aparecem muito próximos entre si e também em relação ao valor limite              

estabelecido nas normas da OMS. 
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Figura 80: Média mensal para O3 na estação do IBES. 

 
Figura 81: Máximas diárias de 8 horas para O3 na estação do IBES. 

 
Figura 82: IQAr para O3 na estação do IBES. 
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Figura 83: Série temporal das médias móveis de 8 horas para O3 na estação do IBES. 

O mesmo cenário de ausência de reduções significativas nas concentrações          

durante o período de isolamento social por causa da pandemia de coronavírus se             

mantém quando se analisa os níveis de monóxido de carbono. Diferente do que             

aconteceu para outras estações, as concentrações de CO foram inferiores e           

superiores em diferentes momentos de 2020 quando comparado aos dois anos           

anteriores. Quando analisadas as máximas de 8 horas, os menores resultados foram            

registrados em 2019, ainda que todos estejam de acordo com os padrões            

determinados pela legislação estadual e federal. Esse comportamento também se          

reflete no IQAr, em que 100% dos dados registram qualidade do ar boa, conforme              

mostra a figura 86. As figuras 88 e 89, por sua vez, indicam os resultados para                

máximas diárias de 1 hora em que verifica-se que, apesar de 2020 apresentar os              

menores valores, eles estão muito próximos aos registrados em 2019.  
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Figura 84: Média mensal para CO na estação do IBES. 

 
Figura 85: Máximas diárias de 8 horas para CO na estação do IBES. 

 
Figura 86: IQAr para CO na estação do IBES. 
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Figura 87: Série temporal das médias móveis de 8 horas para CO na estação do IBES. 

 
Figura 88: Máximas diárias de 1 hora para CO na estação do IBES. 

 
Figura 89: Série temporal das médias horárias para CO na estação do IBES. 

Nas análises de PM10 registradas nas figuras de número 90 a 93, tampouco é              

possível perceber um padrão de aumento ou redução nas concentrações, assim como            

ocorreu para outros poluentes analisados na estação do IBES. A diferença, contudo,            

é que para o poluente PM10 houve redução nas máximas diárias de 24 horas, onde os                

números registrados em 2020 são cerca de 25% inferiores aos níveis de 2018 e 2019.               
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Por fim, a figura 94, indica os resultados de poeira sedimentável, onde os valores de               

2020 foram intermediários em março e os mais altos em abril e maio. Para esse               

poluente, o ano de 2019 foi o que apresentou menores níveis de deposição dentre os               

três analisados na estação do IBES. 

 
Figura 90: Média mensal para PM10 na estação do IBES. 

 
Figura 91: Máximas diárias de 24 horas para PM10 na estação do IBES. 
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Figura 92: IQAr para PM10 na estação do IBES. 

 
Figura 93: Série temporal das médias móveis de 24 horas para PM10 na estação do IBES. 

 
Figura 94: Medição mensal para PS na estação do IBES. 
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4.9. CENTRO - VILA VELHA 

Na estação do centro de Vila Velha, este trabalho avaliou os níveis de PM10 e               

poeira sedimentável, conforme indicado nas figuras 95 a 99. Em relação aos            

resultados, foi possível verificar aumento nas medições mensais em 2020 quando           

comparado com os dois anos anteriores para ambos poluentes. Em relação às            

máximas diárias de PM10, os valores de 2020 foram intermediários em relação aos             

níveis mais baixos de 2018 e mais altos de 2019. Contudo, os três anos apresentaram               

resultados semelhantes e dentro do limite sugerido pela OMS. Por fim, quando            

observa-se o cálculo de IQAr de PM10, os três anos apresentaram qualidade do ar boa               

em 100% dos dados analisados. Indo além, é possível dizer que, ainda que a estação               

de Vila Velha seja influenciada por fontes de ressuspensão e emissão veicular, não             

foi possível observar o impacto do período de isolamento social nos níveis de             

concentração e deposição de partículas dos tipos PM10 e PS, respectivamente.  

 
Figura 95: Média mensal para PM10 na estação do Centro de Vila Velha. 
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Figura 96: Máximas diárias de 24 horas para PM10 na estação do Centro de Vila Velha. 

 
Figura 97: IQAr para PM10 na estação do Centro de Vila Velha. 

 
Figura 98: Série temporal das médias móveis de 24 horas de PM10 na estação do Centro de Vila Velha. 
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Figura 99: Medição mensal para PS na estação do Centro de Vila Velha. 

4.10. VILA CAPIXABA - CARIACICA 

Vila Capixaba, em Cariacica, é uma estação com alta cobertura na parte            

sudoeste da RGV. Com isso, essa estação cobre áreas diretamente influenciadas           

pelas emissões de veículos e pelas indústrias de Cariacica. Um ponto importante de             

destacar sobre essa estação é que ela reúne todas as condições físicas para medição              

adequada dos parâmetros meteorológicos. Além disso, nessa estação, foram         

considerados representativos os resultados para os poluentes dióxido de nitrogênio,          

dióxido de enxofre, ozônio, monóxido de carbono e, por último, partículas           

sedimentáveis. 

Ao se analisar a média mensal de NO2 para a estação Vila Capixaba,             

verifica-se que, em março, o valor monitorado é significativamente maior no ano de             

2019 em comparação com 2018 e 2020. Em abril, por sua vez, o ano de 2020 é o                  

mais alto, enquanto em maio, os valores de 2019 e 2020 se aproximam, sendo o               

último ligeiramente superior, como mostra a figura 100. 
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Figura 100: Média mensal para NO2 na estação de Vila Capixaba. 

Já os valores de máximas diárias de 1 hora para NO2 apresentam redução nos              

valores monitorados em 2020 quando comparado a 2019, porém superiores aos           

níveis de 2018. Em todos os anos analisados, contudo, esses níveis de máximas             

diárias de 1 hora ficaram abaixo da recomendação da OMS, conforme indica a figura              

101. Para o IQAr, por sua vez, verificou-se classificação boa em 100% do tempo. Já               

na série temporal da figura 102, nota-se alguns eventos de pico, mesmo em 2020,              

mas que ocorrem com menos frequência quando comparado a 2019.  

 
Figura 101: Máximas diárias de 1 hora para NO2 na estação de Vila Capixaba. 
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Figura 102: IQAr para NO2 na estação de Vila Capixaba.

 

Figura 103: Série temporal das médias horárias para NO2 na estação de Vila Capixaba. 

Em relação aos resultados para dióxido de enxofre, 2018 apresenta o maior            

valor de média mensal para os meses estudados. Durante o mesmo período, o menor              

valor monitorado foi em 2019, ficando 2020 com os valores intermediários. Ao se             

analisar o ano de 2020 isoladamente, contudo, nota-se um aumento significativo no            

mês de maio, depois de uma tendência de baixa em março e abril. 

No que diz respeito às máximas diárias de 24 horas registradas em 2020,             

verifica-se que esse ano apresentou o maior valor dentre os três anos analisados,             

com concentrações de 9 e 8,9 µg/m³. Nível ainda abaixo do valor limite recomendado              

pela OMS de 20 µg/m³. Além disso, para todo o período de estudo, o IQAr foi                

classificado como bom. Por fim, na série temporal de médias móveis de 24 horas,              
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nota-se alguns eventos de pico, mas com menor incidência do que os verificados em              

2018. Essas informações estão representadas nas figuras de número 104 a 107. 

 
Figura 104: Média mensal para SO2 na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 105: Máximas diárias de 24 horas para SO2 na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 106: IQAr para SO2 na estação de Vila Capixaba. 
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Figura 107: Série temporal das médias móveis de 24 horas para SO2 na estação de Vila Capixaba. 

Para essa estação, não há dados válidos de ozônio para o ano de 2019.              

Contudo, considerando os anos de 2018 e 2020, há um aumento considerável nas             

médias mensais monitoradas em 2020, conforme figura 108. As máximas diárias de 8             

horas em 2020 foram de 93,5 e 91,3 µg/m³, valores que se aproximam do limite               

recomendado como seguro pela OMS, que é de 100 µg/m³, e superiores aos níveis              

de 2018. O IQAr, todavia, se manteve em classificação boa para todos os dados em               

ambos os anos. Por fim, na série temporal das médias móveis de 8 horas registrada               

na figura 111, também é possível notar o aumento significativo nos valores            

monitorados no ano de 2020 em relação aos níveis de 2018  

 
Figura 108: Média mensal para O3 na estação de Vila Capixaba. 
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Figura 109: Máximas diárias de 8 horas para O3 na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 110: IQAr para O3 na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 111: Série temporal das médias móveis de 8 horas para O3 na estação de Vila Capixaba. 

Em relação às médias mensais de monóxido de carbono, o ano de 2020 teve              

os menores valores registrados dentro dos três anos analisados. O mesmo cenário de             
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redução durante o período de isolamento social se manteve quando consideradas as            

máximas diárias de 8 horas, conforme mostra a figura 113.  

 
Figura 112: Média mensal para CO na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 113: Máximas diárias de 8 horas para CO na estação de Vila Capixaba. 

O IQAr, por sua vez, apresentou para os três anos classificação na faixa de              

boa qualidade. Além disso, é possível verificar o comportamento das médias móveis            

de 8 horas para CO no período estudado através da figura 115.  
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Figura 114: IQAr para CO na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 115: Série temporal das médias móveis de 8 horas para CO na estação de Vila Capixaba. 

Quando considera-se as máximas diárias de 1 hora para monóxido de carbono,            

os valores registrados para primeira e segunda máxima em 2020 também são os             

menores dentre os três anos. Dessa forma, a série temporal de médias horárias             

também apresenta comportamento semelhante à anterior, com menor incidência de          

eventos de pico em 2020 quando comparado ao mesmo período de 2018 e 2019. As               

figuras 116 e 117 apresentam os dados  e mencionados.  

 

 



97 

 
Figura 116: Máximas diárias de 1 hora para CO na estação de Vila Capixaba. 

 
Figura 117: Série temporal das médias horárias para CO na estação de Vila Capixaba. 

Por fim, em relação a partículas sedimentáveis, o ano de 2020 apresentou o             

maior nível de medição mensal nos três meses de estudo, conforme indicado na             

figura 118.  

 
Figura 118: Medição mensal para PS na estação de Vila Capixaba. 
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Assim, na estação de Cariacica, o monitoramento de dióxido de enxofre           

apresentou tendência de queda nos dois primeiros meses, com significativo aumento           

em maio, o que pode indicar a retomada gradual das atividades nas indústrias que              

contribuem para essa concentração. A alta no valor monitorado de ozônio, por sua             

vez, pode indicar a disponibilidade hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio na           

atmosfera, o que vai contra o indicativo de redução da circulação de uma das              

principais fontes desse poluente, que é a frota de veículos. Já o monóxido de              

carbono, mais estritamente relacionado à movimentação desses veículos, apresentou         

comportamento conforme o esperado, visto que houve redução durante o isolamento           

social de 2020. Por sua vez, não era esperada diminuição significativa na medição de              

partículas sedimentáveis, uma vez que trata-se de uma estação que sofre influência            

de outras atividades na região, como pedreiras e indústria siderúrgica.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do isolamento social            

pela pandemia de COVID-19 na qualidade do ar na RGV durante os meses de março               

a maio de 2020. Além disso, os resultados obtidos foram analisados considerando            

legislação vigente, padrões internacionais e com base em métricas de IQAr. Para            

entender os efeitos desse período nas concentrações dos poluentes, o ano de 2020             

foi comparado com o mesmo período de 2018 e 2019 em cada uma das estações da                

RAMQAr. Para isso, considerou-se dados válidos dos seguintes poluentes: dióxido de           

nitrogênio, dióxido de enxofre, ozônio monóxido de carbono e parcelas de material            

particulado (PM10, PM2.5 e PS).  

Com isso, foram construídos gráficos de comparação entre as médias mensais            

e as máximas diárias de cada poluente, bem como a série temporal das             

concentrações registradas para cada poluente em cada estação a fim de registrar o             

comportamento dos níveis das substâncias ao longo do período estudado. As tabelas            

09 e 10 indicam o resumo dos resultados obtidos para essas duas métricas,             

respectivamente. É importante ressaltar que, na tabela, marcou-se com um “X” todos            

os poluentes que apresentaram resultados consistentes de redução nas         

concentrações no período estudado. Para casos em que houve redução em apenas            

em 1 ou 2 meses no período, aumento nas médias mensais e máximas diárias ou os                

resultados indicaram constância, adotou-se a marcação com “o”. Além disso, os           

espaços em branco indicam que não há dados para aquele poluente naquela estação.             

Com isso, a tabela 09 e 10 indicam um resumo dos resultados deste trabalho. 
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Tabela 09: Resumo dos resultados obtidos para as médias mensais. 

Tabela 10: Resumo dos resultados obtidos para as máximas diárias. 

 
Estação 

 
Localização 

Análise das Médias Mensais 

NO2 SO2 O3 CO PM10 PM2.5 PS 

RAMQAr 1 Laranjeiras X  o X   o 

RAMQAr 2 Carapina     o  o 

RAMQAr 3 Jardim Camburi  X     o 

RAMQAr 4 Enseada do Suá X o o X o X* o 

RAMQAr 5 Centro - Vitória o   o X  o 

RAMQAr 6 IBES X o o o o  o 

RAMQAr 7 Centro - Vila Velha     o  o 

RAMQAr 8 Vila Capixaba o o o X   o 

- Hotel SENAC       o 

- Clube Ítalo       o 

Legenda: 
X - Há redução da média mensal do poluente na estação em 2020. 
o - A média mensal aumentou, se manteve ou oscilou na estação em 2020. 
Os espaços em branco indicam que não há monitoramento do poluente na estação. 

 
Estação 

 
Localização 

Análise das Máximas Diárias 

NO2 

(1h) 
SO2 

(24h) 

O3 

(8h) 
CO 

(8h)     |    (1h) 
PM10 

(24h) 

PM2.5 

(24h) 

RAMQAr 1 Laranjeiras X  o o X   

RAMQAr 2 Carapina      X  

RAMQAr 3 Jardim Camburi  o      

RAMQAr 4 Enseada do Suá o o o X X o o 

RAMQAr 5 Centro - Vitória o   X X X  

RAMQAr 6 IBES o X o o X X  

RAMQAr 7 Centro - Vila Velha      o  

RAMQAr 8 Vila Capixaba o o o X X   

Legenda: 
X - Há redução da máxima diária do poluente na estação em 2020. 
o - A máxima diária aumentou, se manteve ou oscilou na estação em 2020. 
Os espaços em branco indicam que não há monitoramento do poluente na estação. 
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Assim, tem-se que, quando consideradas as médias mensais, não foi possível           

verificar redução nos resultados para PS e O3. Os demais poluentes, por sua vez,              

apresentaram redução em apenas 1 ou duas estações. Quando analisado PM2.5, o            

poluente teve média mensal em queda em 2020 na única estação analisada com             

base nessa métrica, a Enseada do Suá. Contudo, esse resultado se baseia apenas             

em relação ao ano de 2018, já que não há dados suficientes para comparar os               

resultados em relação ao ano de 2019, ainda que haja indícios de que as médias de                

2020 sejam superiores às deste ano, visto a média mensal do mês de abril. Quando               

considerado a perspectiva por estação, contudo, verifica-se reduções em Laranjeiras          

(NO2 e CO), Jardim Camburi (SO2), Enseada do Suá (NO2, CO e PM2.5), Centro -               

Vitória (PM10), IBES (NO2) e Vila Capixaba (CO).  

Em relação às máximas diárias previstas em legislação, todavia, a incidência           

de quedas nos níveis de concentração é maior. O destaque disso vai para monóxido              

de carbono e PM10. Para CO, houve redução em praticamente todas as estações,             

considerando tanto máximas diárias de 8 horas quanto máximas diárias de 1 hora. As              

exceções ocorreram para o período de 8 horas nas estações de Laranjeiras e do              

IBES. Para PM10, por sua vez, não houve redução na estação da Enseada do Suá e                

no Centro de Vila Velha. Para NO2 e SO2, houve redução em Laranjeiras e no IBES,                

respectivamente. Por fim, não verificou-se queda nas concentrações de O3 e PM2.5            

durante o período de isolamento social. Quando se considera esses dados pela            

perspectiva de estações, nota-se que houve queda nas concentrações de máxima           

diária de 3 poluentes nas estações de Centro - Vitória e IBES, de 2 poluentes nas                

estações da Enseada do Suá, Laranjeiras e em Vila Capixaba, e de apenas um              

poluente em Carapina. Por fim, Jardim Camburi e Centro - Vila Velha não tiveram              
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queda, porém apenas um poluente foi analisado com relação a essa métrica em cada              

uma dessas localidades. 

Ainda em relação ao comportamento das máximas diárias durante o período de            

isolamento social analisado no presente estudo, é importante considerar os resultados           

obtidos através dos gráficos de série temporal dessas máximas diárias. Quando           

analisados os comportamentos dessas curvas em episódios de redução de máximas,           

nota-se com frequência a redução de ocorrência de eventos de pico. Ou seja,             

pode-se observar que, em grande parte das situações em que verificou-se redução            

nos níveis de concentração de poluentes atmosféricos, verificou-se também         

compreensão da curva de série temporal das máximas diárias registradas. Indo além,            

esse comportamento pode estar associado com níveis mais baixos de emissão de            

poluentes em momentos específicos do dia, principalmente episódios de pico, como,           

por exemplo, horários de fluxo intenso de veículos para monóxido de carbono. 

No que diz respeito às normas vigentes na legislação e padrões internacionais,            

a grande maioria dos dados analisados ficaram abaixo do valor mais restritivo            

sugerido como limite pela OMS e todos estavam dentro dos valores de concentração             

previstos na legislação para máximas diárias. Em relação ao limite da OMS, houve             

ultrapassagem para ozônio na Enseada do Suá (o valor registrado de máxima diária             

de 8 horas foi de 102 ɥg/m³ e a sugestão da OMS é de no máximo 100 ɥg/m³) e                   

também para SO2 em Jardim Camburi, que registrou máxima de 24 horas igual ao              

limite sugerido de 20 ɥg/m³. Quando se considera o IQAr, por sua vez, 100% dos               

dados obtiveram a classificação mais alta de qualidade, ou seja, boa qualidade do ar              

no período estudado. Com isso, tem-se que o ano de 2020 teve resultados             

satisfatórios no que diz respeito às métricas vigentes de qualidade do ar atuais na              

Grande Vitória. 
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Além disso, é importante ressaltar que verifica-se que não houve uma regra            

para a influência do isolamento social nos níveis de concentração de poluentes            

atmosféricos na RGV. Enquanto por um lado, houve elevação nos níveis de            

substâncias como o ozônio e redução nas máximas diárias de monóxido de carbono,             

por outro o comportamento oscilou em diferentes regiões e para diferentes poluentes.            

Isso pode significar que, ainda que tenha havido taxa de isolamento de cerca de 50%               

na região, isso não afetou a operação de fontes importantes como a indústria             

minero-siderúrgica e, consequentemente, o comportamento das concentrações dos        

poluentes atmosféricos. Além disso, a redução das máximas de CO pode estar            

atrelada a queda do fluxo de veículos circulando em diversos pontos da cidade,             

principalmente nos horários de pico de tráfego. Contudo, nota-se que episódios de            

mudança na rotina de atividade antrópica caracterizam momentos de mudança          

também nos níveis de poluição atmosféricas registrados nos centros urbanos. 

Esse cenário vai na contramão de outros estudos existentes na literatura sobre            

os impactos do isolamento social durante a pandemia de coronavírus na qualidade do             

ar de centros urbanos. Enquanto a literatura - que ainda está em construção - até               

então indica reduções substanciais nos níveis de concentrações de diversos          

poluentes, como NO2, SO2, CO e material particulado, o mesmo não foi verificado             

dessa maneira neste estudo. Contudo, outros resultados como a tendência de           

elevação nos níveis de ozônio e queda nos níveis de monóxido de carbono ocorreram              

de forma similar. Isso pode indicar que, ainda que o isolamento tenha efeitos nas              

concentrações de poluentes na região, há outros fatores de influência significativos,           

como a atividade industrial, que não permitem que eles sejam percebidos na mesma             

intensidade em que foram percebidos em outros lugares do mundo. Contudo, para            
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isso, é necessário realizar mais análises sobre a pandemia e o cenário de qualidade              

do ar na RGV em 2020. 

Assim, para estudos futuros, sugere-se avaliar também o impacto de outros           

fenômenos que podem influenciar as concentrações de poluentes atmosféricos.         

Dentre esses fenômenos, estão, por exemplo, episódios meteorológicos incidentes na          

região que devem ser analisados conjuntamente com os valores absolutos de           

concentração obtidos. Além disso, entender os efeitos da pandemia em um período            

maior de tempo além dos 3 meses estudados neste trabalho, visto que o período de               

isolamento estendeu-se até, pelo menos, novembro de 2020 - data em que este             

estudo foi concluído. Outra vertente que pode trazer resultados interessantes é adotar            

um referencial histórico mais amplo - ou seja, incluir mais anos além de 2018 e 2019.                

Isso pode trazer conclusões interessantes acerca da temática visto que neutraliza           

possíveis efeitos de fenômenos pontuais que possam ter ocorrido em algum desses            

dois anos e evidenciar possíveis outliers que afetem análises de comportamento das            

concentrações. Por fim, reforça-se a importância de estudos que avaliam os níveis de             

emissões atmosféricas na RGV, uma vez que contribuem para a efetividade de            

medidas de controle para a poluição atmosférica e tendo em vista o efeito desta na               

saúde e bem estar da população local.  
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