
Poluição do Ar por Ozônio Preocupa, Mas Tem 

Solução 

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

da poluição veicular e consultores técnicos da AFEEVAS - comentam o 

aumento contínuo e substancial, desde 2008, do número de dias em que as 

concentrações de ozônio na atmosfera ultrapassaram o Padrão de Qualidade do 

Ar (PQA) de 160 µg/m³ em pelo menos uma estação medidora e apresentam as 

iniciativas e resultados obtidos pelo estado da California - EUA, frente a 

problema similar. 

Levantamento publicado pelo jornal Folha de São Paulo (Caderno Cotidiano, 

30/01/2012) sobre a qualidade do ar na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) 

revela, com base em dados da CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo), que desde 2008 tem havido aumento contínuo e substancial no número de dias 

em que as concentrações de ozônio na atmosfera ultrapassam o Padrão de Qualidade do 

Ar (PQA) de 160 µg/m³ em pelo menos uma estação medidora. Em 2008 a 

desconformidade atingiu 49 dias, em 2009 e 2010 aumentou respectivamente para 57 

dias e 61 dias e, em 2011, sofreu um salto expressivo para 96 dias, representando um 

aumento de quase 100% em relação a 2008. Foi o pior resultado registrado desde 2001, 

quando a desconformidade atingiu 84 dias. 

 

O ozônio a que nos referimos no presente caso é conhecido como “ozônio troposférico” 

pois é formado na troposfera, camada baixa da atmosfera onde vivemos e tem impacto 

negativo sobre a saúde, o meio ambiente e  os materiais. Não deve ser confundido com 

o ozônio formado na estratosfera, camada alta da atmosfera, onde atua como “filtro” da 

radiação ultravioleta que incide sobre o planeta, e tem efeitos benéficos para os seres 

vivos.   

 

O ozônio troposférico é classificado como poluente secundário pois não é emitido 

diretamente por fontes de poluição. É gerado por reações fotoquímicas que ocorrem na 

presença da luz do sol e envolvem, principalmente, compostos orgânicos voláteis e 

óxidos de nitrogênio, estes sim emitidos pelas fontes de poluição. Dias quentes e 

ensolarados favorecem a ocorrência dessas reações e a geração de elevadas 

concentrações de ozônio e de outras substâncias que formam o fenômeno conhecido 

como “smog fotoquímico”, que tem no ozônio o seu principal indicador. Embora a 

poluição por ozônio ocorra principalmente em áreas urbanas, onde os poluentes 

precursores das reações fotoquímicas são emitidos em grandes quantidades, 

principalmente pelos veículos em circulação, a extensão dessa forma de poluição pode 

ultrapassar dezenas de quilômetros e, inclusive, impactar áreas rurais. 

 

O seu elevado poder oxidante resulta em efeitos nocivos para os seres vivos e o meio 

ambiente. A exposição ao gás pode causar irritação nos olhos, nariz, garganta, diminuir 

a capacidade respiratória e agravar sintomas preexistentes de doenças como asma, 

bronquite e rinite. Também está relacionada ao envelhecimento precoce da pele. Idosos, 

crianças, doentes e pessoas mais sensíveis aos seus efeitos são normalmente as classes 

da população mais afetadas. Além dos impactos na saúde de seres humanos, o ozônio 

também pode afetar a saúde de animais e espécies vegetais, causar desgaste prematuro 



de materiais e, juntamente com os outros poluentes que compõe o smog, forma uma 

névoa seca que diminui a visibilidade ambiente. É oportuno mencionar que o ozônio 

troposférico também contribui para  a  intensificação  do  aquecimento  global,  fato  

que demanda ainda mais atenção com o seu controle. 

  

Apesar da formação do ozônio na troposfera estar intimamente relacionada com as 

condições meteorológicas, que foram especialmente  propícias  à sua formação na 

RMSP em 2011, o substancial aumento  da  frota  circulante  associado à piora na 

fluidez  do trânsito  e à ampliação na movimentação e consumo de combustíveis 

também  contribuíram para esse resultado.  É  importante  notar  que  o  número  de  

dias  em  que  se  registra  a  ultrapassagem  do  PQA  tem  aumentado  sequencialmente 

há quatro anos, indicando uma tendência preocupante. 

 

 

Mas a RMSP não é a única área urbana que vem registrando o crescimento das 

ultrapassagens do PQA por ozônio. Castro e colegas  pesquisaram o tema na cidade de 

São José dos Campos, SP, e também  observaram uma tendência similar no período 

2008 – 2010 . A situação parece se repetir em outras cidades e estados do Brasil. O 

relatório de Indicadores de  Desenvolvimento  Sustentável (IDS) - Brasil 2010, 

elaborado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), indica que os 

níveis dos  principais poluentes têm se mantido estáveis nas grandes cidades do país, 

com exceção do ozônio, que é encontrado em altas  concentrações. O relatório revela 

que dentre as poucas  cidades  no país que contam com  monitoramento contínuo do 

ozônio, verificou-se em 2008 que os maiores picos da  concentração anual máxima 

ocorreram respectivamente em Belo Horizonte (300 µg/m³), São Paulo (279 µg/m³), Rio 

de Janeiro (233 µg/m³) e Curitiba (188 µg/m³), superando consideravelmente o PQA. 

Apesar da falta crônica de informações sobre a qualidade do ar no país, pode-se inferir 

que o aquecimento da  economia  observado nos  últimos  anos, que tem  resultado no 

aumento expressivo da frota de veículos em circulação e no número de viagens 

realizadas em veículos, bem como  intensificação das atividades industriais e 

comerciais, tem contribuído para que outras cidades e regiões já estejam  sofrendo os 

efeitos agudos e crônicos da  poluição por ozônio, sem ter o mínimo  conhecimento do 

problema e, portanto, sem saber como lidar com essa situação. 

 

É fato conhecido que a poluição do ar por ozônio é complexa e difícil de ser controlada, 

requerendo  conhecimento técnico especializado,  monitoramento da  qualidade do ar 

abrangente e  planejamento de longo prazo para a adoção de estratégias  consistentes e 

eficazes de prevenção e controle das emissões.  Provavelmente  o melhor  exemplo de 

um esforço  bem  sucedido  nesse  sentido é o estado da  Califórnia, EUA. Lá, o 

combate ao ozônio se iniciou no final da década de 1940 e  gradualmente foi tomando 

corpo com medidas que impactaram todos os setores da sociedade, resultando em  

substancial  melhoria  na  qualidade do ar. No condado de Los Angeles, uma das regiões 

que historicamente  mais  sofreram  com  as  altas  concentrações  do  poluente, o 

padrão  federal de qualidade do ar (média de 1 hora) foi  ultrapassado em 181 dias no 

ano de 1979 sendo que em  2010  foi  registrada  apenas  uma  ultrapassagem. Trata-se 

de um avanço fabuloso,  especialmente quando se considera que a principal fonte de 

emissão dos  precursores  do  ozônio  naquela  região são os  veículos  automotores e 

que a região é mal servida em termos de transporte público. 

 



Em janeiro de 2012 o Estado da Califórnia, mantendo a sua tendência de promover a 

inovação tecnológica no setor automotivo, aprovou uma nova regulamentação para o 

controle de emissões de veículos a serem produzidos no período de 2017 a 2025 

(California’s Advanced Clean Car Program). Voltada para automóveis, picapes, SUV’s 

e minivans visa reduzir, de forma integrada, a emissão dos poluentes precursores do 

ozônio, de partículas inaláveis e de gases de efeito estufa.  O órgão ambiental da 

Califórnia espera que em 2025, quando essa regulamentação estiver sendo plenamente 

aplicada, que os veículos novos apresentem uma redução de 75% na emissão dos 

poluentes precursores da formação do ozônio e 34% na emissão de gases de efeito 

estufa em comparação com os veículos novos atuais. Um elemento importante dessa 

iniciativa é a retomada do programa de veículos com emissão zero, que pretende 

promover uma maior inserção de veículos elétricos e de veículos híbridos “plug-in” de 

última geração na frota em circulação, bem como promover o uso de combustíveis 

limpos. 

 

A nova regulamentação vem recheada de novidades, mas alguns pontos chamam 

atenção,  como o aumento  da  garantia de  conformidade com os limites de emissão, 

que passa de 193.000 km (120.000 milhas) para 241.000 km (150.000 milhas) e a 

adoção de limite zero para as emissões evaporativas em veículos leves. 

 

Como se pode ver, apesar da grave crise econômica que afeta a Califórnia há alguns 

anos e que tem reduzido consideravelmente os recursos governamentais para pesquisas 

e novos empreendimentos, a administração pública continua avançando na melhoria da 

qualidade ambiental.  

 

O exemplo da Califórnia nos ensina que um programa consistente, baseado na contínua 

atualização tecnológica dos programas de controle de emissão de poluentes, 

especialmente aqueles voltados para os veículos automotores, acompanhado de uma 

redução significativa no potencial poluidor dos combustíveis, pode contribuir 

significativamente para controlar a poluição por ozônio. Trata-se certamente de um 

exemplo inspirador, que pode contribuir para avanços da legislação brasileira e de 

outros países. 

 


