
Índice de Qualidade do Ar: 

 

O Índice de Qualidade do Ar (IQA) são amplamente utilizados desde o início da década de 80 

pela agência ambiental americana, criado com a finalidade de apresentar de maneira fácil as 

informações sobre a qualidade do ar de uma determinada localidade para a população. 

 

Este índice é uma comunicação diária, onde classifica-se a qualidade do ar a partir das 

concentrações dos poluentes registradas no período em cinco diferentes níveis, que variam 

entre boa e péssima e que retratam quais os riscos e efeitos adversos para a saúde a população 

está exposta. 

 

O IQA é um valor numérico, compreendido entre 0 e 300. Quanto maior o valor que expressa, 

maior é a poluição do ar, e conseqüentemente maior será a preocupação com a saúde. Por 

exemplo, um valor de 50 para o IQA representa uma boa qualidade do ar com pouco ou nenhum 

potencial para afetar a saúde pública, enquanto um valor de IQA maior que 300 representa uma 

qualidade do ar ruim com uma maior possibilidade de afetar a saúde da população. 

 

O Instituto Estadual do Ambiente definiu os Índices de Qualidade do Ar para sua aplicação no 

Estado do Rio de Janeiro, sendo, portanto, os mesmos adotados pelo Monitorar-Rio.  

 

O índice é dividido nas seguintes categorias, com diferentes níveis de impactos na saúde: 

 

- Boa: O valor do IQA está compreendido entre 0 e 50. A qualidade do ar é satisfatória e 

apresenta pouco ou nenhum risco para a saúde da população. 

 

- Regular: Compreende a faixa de IQA entre 51 e 100. Nesta faixa, a qualidade do ar é aceitável, 

porém as concentrações existentes no ar podem causar uma preocupação moderada à saúde 

para um número muito pequenos de indivíduos. Pessoas com extrema sensibilidade ao ozônio e 

ao material particulado podem experimentar problemas respiratórios. 

 

- Inadequada: Valores de IQA entre 101 e 199. Os membros de grupos sensíveis podem ter 

efeitos na saúde, mas a população em geral não é afetada. Pessoas com doença pulmonar, 



doenças cardíacas, crianças e idosos são considerados como grupos mais sensíveis e portanto de 

maior risco. 

 

- Má: Faixa de IQA compreendida entre 200 e 299. Toda a população começa a sentir os efeitos 

na saúde quando os valores estão compreendidos nesta faixa. 

 

- Péssima: Valores de IQA acima de 300. Quando estes valores são atingidos, deve ser dado um 

alerta à população, pois todos podem experimentar os mais graves efeitos na saúde.  

 

A tabela abaixo apresenta as faixas de concentração dos poluentes e respectiva classificação, 

bem como as cores utilizadas para ilustrar os índices de qualidade do ar.  

Faixas de concentração dos poluentes para cálculo do IQA: 

 

FAIXAS DE 

CONCENTRAÇÃO 

DOS POLUENTES 

PARA CÁLCULO DO 

IQA 

DIÓXIDO 

DE 

ENXOFRE 

(SO2) 
[μg m-³] 

(3) 

MONÓXID

O DE 

CARBONO 
(CO) 

[ppm] (2) 

MATERIAL 

PARTICULAD

O (PM10)  
[μg m-³] (3) 

OZÔNIO 
(O3) 

[μg m-³] (1) 

DIÓXIDO DE 

NITROGÊNIO 

(NO2) 
[μg m-³] (1) 

ÍNDICE DE 

QUALIDADE 

DO AR 

(IQA) 

CLASSIFICAÇÃO 

0 - 80 0 - 4 0 - 50 0 - 80 0 - 100 0 – 50 BOA 

81 – 365 4,1 – 9 51 – 150 81 – 160 101 – 320 51 - 100 REGULAR 

366 – 800 9,1 - 15 151 – 250 161 – 200 321 – 1130 101 - 200 INADEQUADA 

801 – 

1600 
15,1 – 30 251 – 420 201 – 800 

1131 – 

2260 
201 - 300 MÁ 

> 1600 > 30 > 420 > 800 > 2260 > 300 PÉSSIMA 

 

Cálculo do IQA 

 

Baseado nas concentrações dos poluentes monitorados e nas faixas de concentração definidas 

para cada poluente, o cálculo do IQA é dado pela seguinte equação: 
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onde,  

 

pI  = índice para o poluente p 

fI  = valor do IQA máximo da faixa onde o poluente p se encontra 

iI  = valor do IQA mínimo da faixa onde o poluente p se encontra 

fC = valor máximo da faixa de concentração onde o poluente p se encontra 

iC  = valor mínimo da faixa de concentração onde o poluente p se encontra 

C   = concentração média do poluente p 

 

O valor pI  é calculado para cada poluente monitorado na estação, e a qualidade do ar será 

classificada a partir do maior índice, ou seja, será determinada pelo poluente que apresentar o 

pior resultado para pI . 

O IQA da localidade em questão será dado, portanto, por este valor de pI  e classificação 

correspondente. E deve ser indicado qual poluente o determinou. 

 

O boletim do MonitorAr-Rio fornece informações para cada um dos poluentes monitorados. E 

aquele que está determinando a qualidade do ar do local, é destacado em negrito e sublinhado. 


