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EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE LEINº328/ 2020 

EMENTA: 

Substitui o Artigo 9º do Projeto de Lei nº 

328/2020. 

 

Art 1º O artigo 9º do Projeto de Lei nº 328/2020 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

 

Art. 9º Os padrões de qualidade do ar devem ser aplicados como referencial para 

proteger a saúde da população e o meio ambiente de danos causados pela poluição 

atmosférica. 

§1º Com vistas a minimizar os efeitos à saúde, os padrões de qualidade do ar 

serão definidos de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS e a Resolução CONAMA Nº 491/2018, acompanhando o 

estado da arte e o progresso dos estudos científicos. 

§2º Os parâmetros de qualidade do ar estabelecidos nesta Lei, serão prontamente 

atualizados em acordo com as revisões nas recomendações dos parâmetros 

estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS e na Resolução CONAMA 

Nº 491/2018. 

§3º Com a aprovação desta Lei, passam a valer os seguintes Padrões de 

Qualidade do Ar: 

I - para o material particulado com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte 

de 2,5 (dois e meio) micrômetros - PM 2,5: 

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

1. PF - 25 ìg/m³ (vinte e cinco microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. PF - 10 ìg/m³ (dez microgramas por metro cúbico). 

 

II - para o material particulado com diâmetro aerodinâmico equivalente de corte 

de 10 (dez) micrômetros - PM10: 

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

1. MI3 - 60 ìg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico); 

2. PF - 50 ìg/m³ (cinquenta microgramas por metro cúbico). 
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b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. MI3 - 25 ìg/m³ (vinte e cinco microgramas por metro cúbico); 

2. PF -20 ìg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

III - para as partículas totais em suspensão - PTS - definidas como parâmetro 

auxiliar a ser utilizado apenas em situações específicas, a critério do IEMA: 

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

1. PF - 150 µg/m³ (cento e cinqüenta microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias geométricas anuais: 

1. PF - 60 µg/m³ (sessenta microgramas por metro cúbico). 

 

IV - para a Poeira Sedimentável–PS: 

a)Fica estabelecida a Meta Final (PF) – 5 g/m².30dias (cinco gramas por metro 

quadrado por trinta dias), valor válido para áreas residenciais e comerciais; 

b)Fica estabelecida a Meta Final (PF) – 10 g/m².30dias (cinco gramas por metro 

quadrado por trinta dias), valor válido para áreas industriais inventariadas pelo órgão 

competente; 

 

V - para o dióxido de enxofre (SO2): 

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

1. MI3 - 30 µg/m³ (trinta microgramas por metro cúbico); 

2. PF - 20 µg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. PF - 20 µg/m³ (vinte microgramas por metro cúbico). 

 

VI - para o dióxido de nitrogênio (NO2): 

a) para concentrações médias de 1 (uma) hora: 

1. PF - 200 µg/m³ (duzentos microgramas por metro cúbico). 

b) para concentrações médias aritméticas anuais: 

1. PF - 40 µg/m³ (quarenta microgramas por metro cúbico). 
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VII - para o monóxido de carbono (CO): é estabelecido padrão final (PF) de 

concentração da média (Decreto 3463-R): 

a) para concentrações médias de 1 (uma) hora: 

1. PF - 30.000 µg/m³ (trinta mil microgramas por metro cúbico) 

b) para concentrações médias de 8 (oito) horas consecutivas 

1. PF - 10.000 µg/m³ (dez mil microgramas por metro cúbico); 

 

VIII - para o ozônio (O3): 

a) para concentrações médias de 8 (oito) horas consecutivas: 

1. PF - 100 µg/m³ (cem microgramas por metro cúbico). 

 

 

§4º Os poluentes que ainda não atendem às recomendações da OMS e a 

Resolução CONAMA Nº 491/2018, parâmetros de qualidade do ar, deverão atender 

às recomendações da OMS e a Resolução CONAMA Nº 491/2018 até final do ano 

de 2023, quando estarão atendidas as Diretrizes, Metas e Planos de Ação dos Termos 

de Compromisso Ambiental (TCA) 035/2018 – Vale - e 036/2018 – ArcelorMittal.  

 

§ 5º O Poder Público garantirá o cumprimento dos acordos anteriormente 

firmados e estabelecerá providências de comum acordo com as empresas, com vistas 

a garantir o incremento do controle de emissões atmosféricas naquilo que lhes 

incumbe para contribuir com a melhoria da qualidade do ar na Região Metropolitana 

da Grande Vitória e para a implementação dos parâmetros finais recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde e pela Resolução CONAMA 491/2018. 

 

 

 

 
Vitória - ES, 10 de agosto de 2020 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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JUSTIFICATIVA 

Encaminhamos a presente emenda, que é uma contribuição da JUNTOS SOS ES Ambiental, 

propondo os parâmetros a serem seguidos de qualidade do ar como referencial para proteger a 

saúde da população e o meio ambiente de danos causados pela poluição atmosférica. 

Entendendo a necessidade de compor o projeto de lei com os parâmetros definidos, alteramos 

esta parte de acordo com o que consta no Decreto Nº 3463-R de 16 de dezembro de 2013, 

parâmetros estes ao material particulado MP10 e MP2,5; às partículas totais em suspensão – 

PTS, à Poeira Sedimentável–OS; ao dióxido de enxofre (SO2); ao dióxido de nitrogênio (NO2); 

ao monóxido de carbono (CO)  e ao ozônio (O3). 

Dessa forma, certos do apoio dos demais parlamentares a esta proposição, a encaminhamos 

para discussão e aprovação. 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

DEPUTADO ESTADUAL – PSB 
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