
Impactos sobre a qualidade do ar após paralisação de atividades em 

função da pandemia do COVID-19 

Em 20 de março de 2020, o Governo do Estado de Minas Gerais, publicou o Decreto 

nº 47.891, no qual ficou reconhecido o estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19). 

Após a publicação do Decreto, no dia 22 de março de 2020, foi publicada a 

Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº17, que dispõe sobre medidas 

emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e 

privados cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em 

decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o território do Estado. 

A paralisação, restrição, suspensão e redução de algumas atividades, com destaque 

para as atividades industriais e a circulação de veículos, contribui para a redução das 

emissões atmosféricas. 

Neste contexto, a Gerência de Monitoramento da Qualidade do Ar e Emissões 

(GESAR) avaliou, por meio de dados do monitoramento contínuo de estações, o 

impacto da paralisação das atividades sobre a qualidade do ar. 

Para a análise dos dados de qualidade do ar foi considerado o período entre 20 de 

março até 20 de abril, dos anos de 2019 e 2020. Para realização desta avaliação 

foram analisadas as médias diárias e a média mensal dos poluentes, considerando os 

critérios de representatividade determinados no Guia técnico para o monitoramento e 

avaliação da qualidade do ar do Ministério do Meio Ambiente publicado em 2020. 

1) Belo Horizonte 

Segundo o Relatório Técnico – Atualização do Inventário das Fontes de Emissão de 

Poluentes Atmosféricos da Região de Belo Horizonte, Contagem e Betim (2018), as 

vias de tráfego representam o principal grupo de fontes emissoras no município de 

Belo Horizonte, sendo responsáveis por 80,95% das emissões das partículas inaláveis 

(PM10) e por 69,64% das emissões das partículas respiráveis (PM2,5). 

A concentração desses poluentes foi avaliada em duas estações de monitoramento da 

qualidade do ar no município: estação PUC São Gabriel e estação Centro Avenida do 

Contorno. 

Estação PUC São Gabriel 



A estação PUC São Gabriel está instalada no campus da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas), situado na Rua Walter Ianni, nº 255, Bairro 

São Gabriel. Nas proximidades da estação existem vias de grande circulação de 

veículos, como a MG – 020 e BR 262 (trecho do Anel Rodoviário). 

Em relação aos dois períodos analisados, observou-se uma redução da concentração 

média de PM10, em quase todos os dias do ano de 2020. A concentração média 

mensal em 2019 foi de 20,36 µg/m3 e reduziu para 14,07 µg/m3 em 2020, uma redução 

de 31%. 

 

Com relação as partículas respiráveis (PM2,5), também foi possível observar uma 

redução da concentração no período analisado em 2020. Em 2019, a concentração 

média mensal de PM2,5 foi de 12,44 µg/m3 e diminuiu para 6,86 µg/m3 em 2020, 

redução de 45%. 
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Estação Centro Avenida do Contorno 

A estação Centro Av. do Contorno está localizada na Avenida do Contorno, n° 777, 

Centro, próxima ao Complexo da Lagoinha e da linha de trem ferroviário. 

Os dados desta estação também apresentaram uma redução da concentração média 

de PM10 e PM2,5. Para o período analisado em 2019, a concentração média mensal 

das PM10 foi 24,9 µg/m3. Já em 2020, essa concentração foi de 22,33 µg/m3, uma 

redução de 10%. Com relação ao PM2,5 houve uma redução de 26% na concentração 

média mensal, sendo que em 2019 a concentração foi 7,74 µg/m3 e em 2020 de 5,71 

µg/m3. 

Ao analisarmos as médias diárias de PM10 entre os dois períodos analisados, 

observou-se que alguns dias de 2020 apresentaram concentração média superior aos 

valores de 2019. Entre estes dias destacam-se os dias 27 e 30 de março e 16 de abril. 

No dia 27 de março, ocorreu uma carreata em protesto contra a quarentena e pedindo 

a reabertura do comércio em Belo Horizonte. A carreata saiu da Cidade Administrativa 

e seguiu até a Prefeitura de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena (RONAN, 2020.) 

Com relação ao dia 30 de março, a principal diferença entre as concentrações está 

relacionada aos dias da semana. Em 2019, o dia 30 foi sábado, no qual o fluxo de 

veículos é menor. 

Já no dia 16 de abril, a concentração mais baixa de PM10 e PM2,5 em 2019, ocorreu 

porque houve um evento de precipitação que registrou 11,2 mm na referida estação. 
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Conforme esperado, a paralisação, suspensão e redução de algumas atividades, com 

destaque para a redução do fluxo de veículos contribuiu para diminuir a concentração 

dos poluentes partículas inaláveis e respiráveis no munícipio de Belo Horizonte. 

Segundo levantamento realizado pelo projeto Coronavirus-MG.com.br, as 

recomendações para que a população adotasse medidas para o isolamento social 

resultou em uma redução de 74% no trânsito de Belo Horizonte, de acordo com dados 

do aplicativo de mobilidade Waze e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), levantados até o dia 16 de abril (MARTINS, 2020). 

2) Betim 

No município de Betim, a atividade industrial aparece como a principal fonte de 

emissões atmosféricas, conforme dados apresentados no Relatório Técnico – 
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Atualização do Inventário das Fontes de Emissão de Poluentes Atmosféricos da 

Região de Belo Horizonte, Contagem e Betim (2018). Segundo os dados levantados 

neste inventário 65,46% das emissões de partículas inaláveis (PM10) tem origem nas 

atividades industriais. Este número sobe para 96,69% quando se considera as 

emissões de óxidos de enxofre (SOx). 

Para avaliar a concentração destes poluentes no município foram analisados os dados 

de monitoramento da qualidade do ar das estações Petrovale e Centro Administrativo 

Betim. 

 

 

Estação Petrovale 

A estação Petrovale está instalada nas dependências da Escola Municipal Valério 

Palhares, na Rua Argentina, número 64. A estação está inserida em uma área 

residencial, ao lado de uma extensa área vegetada e nas proximidades da Refinaria 

Gabriel Passos – REGAP. 

Em relação aos dois períodos analisados, observou-se redução da concentração 

média diária de PM10, em todos os dias no ano de 2020. A concentração média 

mensal em 2019 foi de 22,24 µg/m3 e diminuiu para 12,58 µg/m3 em 2020, queda de 

43%. 
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Com relação ao dióxido de enxofre (SO2), também foi possível observar menores 

valores de concentração na média mensal para o período analisado em 2020, 

registrando redução da ordem de 37%. Em 2019, a concentração média mensal foi de 

6,101 µg/m3 e em 2020 diminuiu para 3,82 µg/m3. 

 

Estação Centro Administrativo Betim 

A estação Centro Administrativo Betim está localizada entre a Avenida Edméia Matos 

Lazaroti e a Rua Pará de Minas, onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal de 

Betim. 

Os dados desta estação também apontaram impactos positivos na qualidade do ar 

considerando os dois períodos analisados. A concentração média mensal das PM10 

em 2019 foi de 21,20 µg/m3. Em 2020, esse valor caiu para 13,13 µg/m3 (redução de 

38%). 

                                                           
1
 Está média mensal foi calculada considerando 62,5 % das médias diárias válidas no mês. 
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Um dos fatores que contribuíram para a redução das concentrações dos poluentes, 

PM10 e SO2, na qualidade do ar em Betim foi a paralisação e redução de duas grandes 

indústrias no município. A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) paralisou a linha de 

produção no dia 27 de março, dando férias coletivas para cerca de 10 mil funcionários 

(AUTOMOTIVE BUSINESS, 2020; ALVARENGA, 2020). A Refinaria Gabriel Passos 

(REGAP), também reduziu a quantidade de turnos de trabalho dos funcionários 

(passando de 8 para 12 horas diárias), além disso adotou o regime de teletrabalho 

para colaboradores com mais de 60 anos (ALVARENGA, 2020).  

3) Ibirité 

No município de Ibirité foram analisados os dados da estação Cascata. 

Estação Cascata 

A estação Cascata está localizada na Rua Padre Eustáquio, número 881, bairro 

Cascata, nas dependências da Escola Estadual José Rodrigues Betim. A estação fica 

próxima à Refinaria Gabriel Passos – REGAP. 

Foram analisados os dados das partículas inaláveis (PM10). Em relação aos dois 

períodos analisados, observou-se redução da concentração média mensal de PM10. 

Em 2019, a concentração média mensal foi de 23,4 µg/m3 e diminuiu para 18,82 µg/m3 

em 2020, redução de 20%. 
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Conclusão 

Considerando os dados analisados de algumas das estações automáticas de 

monitoramento da qualidade do ar instaladas na região metropolitana de Belo 

Horizonte, foi possível observar um impacto positivo na qualidade do ar, com redução 

da concentração média dos poluentes, após a paralisação, suspensão e redução de 

algumas atividades, em virtude da pandemia do coronavírus (COVID-19). Entretanto, 

cabe pontuar que a qualidade do ar é dependente não só das emissões atmosféricas, 

mas também das condições meteorológicas e de uso e ocupação do solo. 

Além disso, é importante destacar que todos os valores de médias diárias dos 

poluentes apresentados nesta análise, tanto os relativos ao ano de 2019, como os de 

2020, não ultrapassaram o padrão de 24 horas vigente na Resolução Conama nº 

491/2018. No caso das partículas inaláveis o padrão em vigor é de 120 µg/m3, para as 

partículas respiráveis esse padrão é de 60 µg/m3 e para o poluente dióxido de enxofre 

é 125 µg/m3. 

Com relação ao padrão estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

valores referentes ao padrão final da Resolução Conama nº 491/2018, houve somente 

a ultrapassagem para partículas inaláveis na Estação Centro Av. do Contorno no dia 

30 de março de 2020. Os padrões estabelecidos pela OMS são mais restritivos: para 

partículas inaláveis a referência é 50 µg/m3, para as partículas respiráveis é 25 µg/m3, 

e para o poluente dióxido de enxofre é 20 µg/m3. 
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