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RESUMO 

 

Frente ao processo de globalização, a demanda por serviços e produtos aumentou 

exponencialmente nos últimos séculos promovendo mudanças no sistema produtivo, 

alterando, principalmente, a sua escala. As industrias, atualmente, geram como produtos finais 

de seu processo alguns poluentes atmosféricos, como, os analitos em estudo, dióxido de 

nitrogênio, dióxido de enxofre. Além disso, de acordo com reações secundárias, esses 

compostos em baixa altitude promovem a produção de ozônio troposférico, acarretando em 

possíveis danos à saúde humana. No presente estudo, esses compostos foram quantificados 

quanto à sua concentração de acordo com a exposição de 40 amostradores passivos no 

município de São Gonçalo do Amarante - CE num período de 15 dias durante duas 

campanhas entre os meses de julho e agosto, setembro e outubro. A amostragem passiva 

realizada condiz com a distribuição de amostradores confeccionados em laboratório com o 

intuito de captura de gases por difusão gasosa e reações químicas seletivas. De posse das 

concentrações desses poluentes foi possível elaborar mapas de distribuição espacial dos 

mesmos, relacionando com condições meteorológicas registradas através de uma estação 

meteorológica móvel distribuída na malha amostral e de condições de relevo e topografia. De 

posse desses dados é possível inferir sobre a dinâmica desses compostos na atmosfera e da 

influência do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) sobre as concentrações 

desses gases de acordo com o gradiente de distância do empreendimento. Além disso, é 

possível observar como ocorre o comportamento dos gases nos núcleos de adensamento 

urbano, relacionando com possíveis prejuízo à saúde humana. 

 

Palavras-chave: Dinâmica atmosférica. Dispersão. Amostragem passiva. 



 

ABSTRACT 

 

Faced with the process of globalization, the demand for services and products has increased 

exponentially in recent centuries, promoting changes in the production system, mainly 

changing its scale. The industries currently produce as final products of their process some 

atmospheric pollutants, such as analytes under study, nitrogen dioxide, sulfur dioxide. In 

addition, according to secondary reactions, these compounds at low altitude promote the 

production of tropospheric ozone, leading to possible damage to human health. In the present 

study, these compounds were quantified as to their concentration according to the exposure of 

40 passive samplers in the municipality of. In a period of 15 days during two campaigns 

between July and August, September and October. The passive sampling performed 

corresponds to the distribution of samplers made in the laboratory with the purpose of gas 

capture by gas diffusion and selective chemical reactions. With the concentrations of these 

pollutants, it was possible to elaborate maps of the spatial distribution of these pollutants, 

relating to meteorological conditions recorded through a mobile meteorological station 

distributed in the sampling network and of relief and topography conditions. With this data it 

is possible to infer about the dynamics of these compounds in the atmosphere and the 

influence of the Industrial Complex and Port of Pecém (CIPP) on the concentrations of these 

gases according to the distance gradient of the project. In addition, it is possible to observe 

how the behavior of the gases occurs in the nuclei of urban densification, related to possible 

damage to human health. 

 

Keywords: Atmospheric dynamics, Dispersal, Passive sampling 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional em escala exponencial demanda, cada vez mais, de bens e 

serviços. Para suprir essa demanda há um crescimento no processo produtivo, acarretando em 

aglomerações urbanas, instalação de industrias e tecnologias e no aumento de atividades 

antrópicas. Com isso, essas atividades geram e são as principais fontes artificiais de emissão 

do dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) para a atmosfera, através das 

industrias, escapamento de veículos, geradores de energia térmica e uso de solventes em 

geral. É considerado por Campos, 2006 que a principal fonte do NO2  para a atmosfera é 

constituída por fontes humanas que contribuem numa escala mais significativa que as 

naturais. Além disso, encontra-se em algumas regiões troposféricas concentrações de ozônio 

(O3) oriundos de reações fotoquímicas de poluentes primárias em baixas altitudes, os 

principais poluentes primários precursores do O3 são os óxidos de nitrogênio . (MARTINS; 

ANDRADE, 2001) 

Esses compostos apresentam diferenças de concentrações de acordo com a hora do 

dia, proximidade de vegetação e fonte emissora, composição espacial variando com a 

urbanização, edifícios, residências, presença de industrias, parques e jardins, e condições 

meteorológicas de acordo com a dinâmica climática e atmosférica. (KURIYAMA, G.S).  

Mundialmente, os maiores centros urbanos e industriais são conhecidos por possuírem 

concentrações elevadas de vários poluentes devido às características de disponibilidade e 

dispersão dos poluentes no meio atmosférico. Estudos comprovam que o aumento da 

densidade urbana provocou maior concentração de poluentes atmosféricos nessas regiões, 

como estudos voltados à qualidade do ar, à distribuição e níveis urbanos de NO2. 

(KURIYAMA, G.S). 

Além disso, a expansão urbana e industrial para zonas litorâneas promoveram o 

aumento desses poluentes nas regiões costeiras. Essa foi ocasionada pela influencia de alguns 

fatores tais como: proximidades com recursos marinhos, rotas de exportação e importação e 

áreas de refúgio e lazer dos grandes centros urbanos. Esse processo é chamado de vilegiatua 

marítima em Encontro Nacional dos Geógrafos (2010). 

São Gonçalo do Amarante, município do Ceará, é um exemplo de cidade litorânea que 

abriga o avanço urbano e industrial do Estado, com 834,448 Km² de extensão contém uma 

população de 43.890  habitantes e abriga o principal pólo industrial da região cearense. Esses 

números tornam perceptível a noção de que São Gonçalo do Amarante possui um 

adensamento urbano que vem crescendo nos últimos anos, porém os processos de 
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industrialização crescem numa escala mais significativa, acarretando em níveis elevados de 

emissões de poluentes decorrentes das atividades desenvolvidas. (IBGE, 2010) 

No presente trabalho foram efetuadas medições dos compostos químicos dióxido de 

nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e ozônio (O3) em áreas de todo o município de 

São Gonçalo do Amarante, onde existe influências de zona rural, urbana e industrial.  

Assim, esse estudo apresenta significativa importância devido à avaliação da dispersão  

do NO2, SO2 e O3 e possíveis influências sobre a saúde e desenvolvimento humano e 

ambiental em São Gonçalo do Amarante - CE mediante a influência do complexo industrial 

do Pécem - CIP. Assim, tornam-se necessária a iniciativa de políticas públicas que versem ao 

planejamento quanto a produção, dispersão, controle e reações desses poluentes, objetivando 

a redução de impactos negativos dos mesmos sobre a população e meio ambiente. Para isso 

seriam necessários desenvolvimento de estudos com foco atmosféricos, danos à saúde 

humana e ao meio ambiente por poluentes atmosféricos oriundos de atividades antrópicas e 

industriais. Órgãos públicos e privados são responsáveis pelo desenvolvimento de atividades 

voltadas à preservação da qualidade ambiental e à saúde humana. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na fundamentação deste trabalho  utilizou-se como base,  estudos preexistentes e 

conhecimentos sobre a poluição atmosféricos, globalização, características gerais, dinâmica e 

efeitos nocivos dos poluentes estudados, meteorologia e dispersão. Para isso, esses temas 

foram detalhados nos tópicos seguintes devido à importância com o tema do estudo. 

A poluição atmosférica é um tema importantíssimo para a análise de poluição 

nessa esfera e permite a observação os tipos de poluentes existentes nessa esfera, podendo 

apresentar caráter de poluente primário ou secundário, além de ser ferramenta para a análise 

de fontes emissoras. 

A globalização representa uma ação que infere no comportamento do 

desenvolvimento social e econômico, permitindo a formação de centros urbanos e industriais 

correlacionados que incentivam, cada vez mais o consumismo. 

Quanto às características gerais, dinâmicas e efeitos nocivos dos poluentes desse 

estudo, observa-se a importância dessas informações que tornam possíveis inferências sobre a 

dispersão e comportamento atmosférico dos mesmos, além do impacto negativo que eles 

podem causar.  

As informações preexistentes sobre condições meteorológicas permitem conhecer 

parâmetros influenciadores e governantes na dinâmicos da atmosfera local. Assim, é possível 

uma relação com os dados de concentrações dos poluentes obtidos nesse estudo. 

Unindo informações dos poluentes e de parâmetros meteorológicos locais é 

possível junto à bibliografia sobre dispersão conhecer como esse processo se dá a partir de 

efeitos de como o transporte de compostos. Além disso, é possível observar, com a literatura, 

a ação de outros parâmetros na dinâmica atmosférica, como: advecção e difusão molecular, 

que tem grande importância atmosférica e que devem ser considerados em estudos futuros 

nessa área. 

 

2.1 Poluição Atmosférica 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 003/90 (BRASIL, 1990) poluente 

atmosférico é definido como sendo qualquer forma de matéria ou energia  com intensidade, 

quantidade, concentração, tempo ou características que promovam o desacordo com os níveis 

estabelecidos e causem danos a saúde pública, fauna e flora. Quanto às fontes de poluição 

atmosférica, elas podem ser naturais ou antrópicas - urbanas, industriais e rurais, de acordo 

com a Tabela 1, dividindo-se em móveis, como trens, embarcações, veículos automotivos, ou 

fixas, como indústrias e vulcões. Os poluentes oriundos dessas fontes, classificam-se em 
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primários, originados diretamente pela fonte de emissão, como: o SO2 e os óxidos de 

nitrogênio, inclusive o NO2 , e secundários, originados a partir de reações dos poluentes 

primários na atmosfera, como: o O3. (BUCCO, 2010). 

 

Tabela 1:Diferentes origens da poluição atmosférica  

Tipo de fonte Exemplos 

Natural Incêndios florestais, vulcões, processos biológicos. 

Urbana 
Emissões veiculares, geração de energia por combustíveis fósseis, 

queima de lixo, refrigeração e chaminé. 

Industrial 
Queima de combustíveis fósseis, operação de mineração e refrigeração, 

geração de energia através de termelétricas, uso de solventes em geral. 

Rural 
Volatização de adubos orgânicos em solos, herbicidas, fungicidas e 

inseticidas 

Fonte: (ARTIOLA et al, 2004) 

 

As interferências antrópicas são evidentes de acordo com a Tabela 1, observando 

que grande parte das atividades humanas originam algum tipo de emissão de poluentes 

atmosféricos. Preocupações com esses impactos tiveram grandes evidências durante a 

Revolução Industrial que representou um marco do desenvolvimento industrial e de 

aglomerados urbanos que possibilitou a visualização, em grande escala, dos impactos 

antrópicos sobre a qualidade do ar num curto período de tempo.  

 

2.2 Globalização 

A globalização, processo irreversível que representa o destino irremediável do 

mundo de acordo com Bauman, 1988, proporciona uma ligação entre todo o Planeta através 

de estratégias econômicas, políticas e sociais. Dessa maneira, a globalização influencia no 

desenvolvimento humano e industrial promovendo a produção cada vez mais acentuada de 

poluentes oriundos do sistema produtivo que visa suprir as demandas e necessidades da 

população. 

Desde a Revolução Industrial, aspectos da globalização vêm sendo evidenciados, 

como a alta produtividade centrada em pólos industriais que tem como objetivo atender 

demandas consumistas globais. Nas últimas décadas esse processo vem afetando diretamente 

na qualidade e forma de vida da população, pois envolve-se em todas as esferas de relações 

sociais, ambientais e econômicas. (BAUMAN, 1988) 
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Ainda segundo Bauman, 1988, a globalização afeta a todos numa mesma medida 

e maneira, além de integrar uma progressiva segregação espacial, constituindo a separação e 

segregação que observamos, principalmente, nas classes sociais, na exploração dos recursos e 

serviços ambientais, que acabam por gerar impactos negativos sobre as matrizes ambientais e 

as populações. 

A partir dessa compreensão, toma-se que a globalização permite a conexão 

mundial, permitindo o desenvolvimento de relações sociais e econômicas de forma unificada 

e espalhada por todo mundo que acaba por incentivar o consumismo de bens e serviços e 

promover as desigualdades sócioambientais. (BAUMAN, 1988) 

Para o aumento da demanda de bens e serviços faz necessário o aumento de 

processos produtivos e industriais que, consequentemente, contribuem com o aumento de 

emissões atmosféricas que cuminam na poluição atmosférica, principalmente por óxidos de 

nitrogênio e SO2 (poluentes primários) e O3 (poluente secundário). 

 

2.3  Dióxido de Nitrogênio (NO2) 

O NO2 é um gás que apresenta como características: fórmula - NO2, massa 

molecular - 46,0055 g/mol, densidade - 1,45 g/cm³, ponto de ebulição - 21 °C e solubilidade 

em água. (KURIYAMA, G.S) 

 

2.3.1 Impactos negativos do NO2 à saúde e ao meio ambiente 

O NO2 apresenta diversos efeitos negativos sobre a população humana e meio 

ambiente em geral, considerando componentes bióticos e abióticos, dependendo da 

concentração desse composto na atmosfera e do tempo de exposição ao composto.  

Os danos provocados pelo NO2 ao meio ambiente podem ser evidenciados na 

contribuição de formação de névoa, neblina e chuva ácida que vão atuar diretamente sobre as 

matrizes ambientais: água, solo e ar, atingindo, também, centros urbanos podendo acarretar 

em danos a monumentos artísticos, elementos urbanos - estruturais, arquitetônicoo e 

artísticos, danos materiais e à saúde humana. (BAIRD,2002) 

Os poluentes primários, óxidos de nitrogênio, são responsáveis pela formação de 

um dos principais ácidos da chuva ácida, o ácido nítrico, que são gerados durante o transporte 

de massa de ar que apresentam em sua constituição esses poluentes. (BAIRD,2002) 

Na Figura 1, é observado um esquema adaptado que resume o que acontece no 

sistema ambiental durante a formação da chuva ácida pelo ácido nítrico, desde a emissão do 

dióxido de nitrogênio e outros óxidos de nitrogênio por atividades urbanas e industriais em 
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grande escala, até a formação nas massas de ar do ácido que posteriormente podem precipitar 

e cair sob forma de chuva, neblina ou névoa ácida sobre diversos ecossistemas da 

proximidade ou não da fonte emissora, variando de acordo com a dispersão atmosférica do 

local. 

Além disso, é observado que o ácido nítrico pode afetar negativamente o meio 

ambiente através de acidificação dos solos, desequilíbrio do pH de reservatórios hídricos 

superficiais e subterrâneos, destruição da vegetação de ecossistemas, mortandade de fauna 

aquática e terrestre. (BAIRD,2002) 

 

Figura 1 - Esquema geral de formação do ácido nítrico na chuva ácida 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. (2017) 

 

O dióxido de nitrogênio atua, também, sobre a saúde humana diretamente, 

podendo, em grandes concentrações, provocar danos ao sistema respiratório, quando inalado 

atinge as porções mais periféricas do pulmão devido à sua baixa solubilidade. Além disso, seu 

efeito tóxico está relacionado ao fato de ser um agente oxidante. (BAIRD, 2002) 

Em decorrência dos impactos negativos sobre o meio ambiente e sociedade, o 

dióxido de nitrogênio promove, também, direta ou indiretamente danos ao desenvolvimento 

sócio-econômico, atuando sobre  a saúde da população e reduzindo a capacidade de força de 

trabalho e ganhos econômicos. Além disso, a chuva ácida oriunda do NO2, poder atuar 

diretamente sobre patrimônios urbanos, locais em que são desenvolvidas agroindústrias e 

pecuárias, acarretando em danos econômicos. (BAIRD, 2002) 
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2.3.2 Dinâmica do NO2 

O dióxido de nitrogênio apresenta fontes naturais e antrópicas. Dessa maneira, a 

partir do momento que esse composto é disponibilizado ao meio, ele passa a ser influenciado 

por diferentes fatores que vão influenciar diretamente em sua dinâmica atmosférica, como 

temperatura, radiação solar e condições meteorológicas. 

 

2.4 Dióxido de Enxofre (SO2) 

O dióxido de enxofre (SO2) é um composto formado por uma átomo de enxofre e 

duas de oxigênio, constituindo um óxido. O SO2 é um composto que apresenta como 

características: fórmula - SO2, massa molecular - 64,066 g/mol, densidade - 2,63 Kg/m³, 

ponto de ebulição - 21 °C e solubilidade em água. (BAIRD, 2002) 

 

2.4.1 Impactos negativos do SO2 à saúde e ao meio ambiente 

O SO2 quando presente na atmosfera pode gerar prejuízos às plantas, corpos 

hídricos, bens arquitetônicos e artísticos, e à saúde humana (FRANCO, 2002).  

Esse composto apresenta diversos efeitos negativos sobre a população humana e 

meio ambiente em geral, considerando componentes bióticos e abióticos, dependendo da sua 

concentração atmosférica e do tempo de exposição. (BAIRD, 2002) 

Os danos ambientais ocasionados do pelo SO2, assim como os observados pelo 

NO2, podem contribuir com a formação de névoa, neblina e chuva ácida que afetam 

diretamente as matrizes ambientais: água, solo e ar, atingindo, também, centros urbanos 

podendo provocar danos a monumentos artísticos, elementos urbanos, danos materiais e à 

saúde humana. (BAIRD, 2002). 

O dióxido de enxofre, poluente primário, é responsável pela formação do segundo 

principal ácido predominante das chuvas ácidas, o ácido sulfúrico, que é gerado durante o 

transporte de massa de ar com poluentes em sua constituição, seguindo, resumidamente as 

equações abaixo (BAIRD,2002) 

2 SO2 (g) + O2 (g)          2 SO3 (g)    (1) 

SO3 (g) + H2O (aq)            H2SO4 (aq)    (2) 

Observa-se na Figura 2, um esquema resumido do que acontece no sistema 

ambiental durante a formação da chuva ácida pelo ácido sulfúrico, desde a emissão do dióxido 

de enxofre por atividades antrópicas em grande escala, até a formação do ácido nas massas de 

ar, que pode precipitar posteriormente sob forma de chuva, neblina ou névoa ácida em 
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diversos ecossistemas da proximidade ou não da fonte emissora, variando de acordo com a 

dispersão atmosférica do local. 

 

Figura 2 - Esquema geral de formação do ácido sulfídrico na chuva ácida 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. (2017) 

 

Além disso, esse composto pode afetar, também, negativamente o meio ambiente 

através de acidificação dos solos, desequilíbrio do pH de reservatórios hídricos superficiais e 

subterrâneos, destruição da vegetação de ecossistemas, mortandade de fauna aquática e 

terrestre, principalmente (BAIRD, 2002). 

Além do meio ambiente, o SO2 atua diretamente sobre a saúde humana podendo, 

em grandes concentrações, ser altamente tóxico e provocar danos ao sistema respiratório e 

ocular através de irritações das mucosas, por ser solúvel em água, o SO2 que entra em contato 

com as membranas úmidas do sistema respiratório e das narinas, acaba por ser absorvido pelo 

corpo humano. A exposição prolongada ao SO2 proveniente da queima do carvão está 

associada a danos na função pulmonar e a outras doenças respiratórias (JACOBSON, 2002). 

Além disso, se esse composto estiver no estado líquido pode provocar queimaduras. (VALE 

FERTILIZANTES, 2011)  

Em decorrência dos impactos negativos sobre o meio ambiente e saúde humana, o 

dióxido de enxofre promove, assim como o dióxido de nitrogênio, direta ou indiretamente 

danos ao desenvolvimento sócio-econômico de possíveis regiões, como: maiores gastos com 

saúde pública, perca de produção de alimentos frente a impactos sobre a vegetação regiões 

agricultáveis etc.  
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2.4.2 Dinâmica do SO2 

O dióxido de enxofre é proveniente de fontes naturais e antrópicas. Assim, a partir 

do momento que esse composto é disponibilizado ao meio, ele passa a ser influenciado por 

diferentes fatores que vão afetar diretamente em sua dinâmica atmosférica, como temperatura, 

radiação solar e condições meteorológicas. 

O dióxido de enxofre é obtido através da queima de enxofre,  como pode ser 

observado na equação 1, por queima de sulfeto de hidrogênio, como pode ser observado na 

equação 2 ou pela calcinação de pirita (sulfeto de ferro) ou outros sulfetos metálicos antes da 

fundição, como pode ser observado na equação 5 

S(s) + O2(g)  → SO2(g)       (3) 

H2S(g) + O2(g) → SO2(g) + H2O(g)     (4) 

4 FeS(s) + 7 O2(g) → 2 Fe2O3(s) + 4 SO2(g)    (5) 

Além disso, durante a formação das chuvas ácidas, a formação do ácido sulfúrico pode acorrer 

de duas maneiras, expostas abaixo:  

 -  O dióxido de enxofre reage com o peróxido de hidrogênio e forma o ácido sulfúrico 

SO2 (g) + H2O2 (l) → H2SO4 (l)     (6) 

 - O dióxido de enxofre é oxidado por meio de catálise obtendo-se o trióxido de 

enxofre, o trióxido de enxofre quando em contato com água produz o ácido sulfúrico. 

2 SO2(g) + O2(g) →  2SO3(g)                          (7) 

SO3(g) + H2O(l) → H2SO4 (l)     (8) 

 

2.5 Ozônio (O3) 

O O3 é uma molécula formada por três átomos de oxigênio, muito reativa e com 

um forte poder oxidante. Esse composto está presente na troposfera e na estratosfera 

possuindo diferentes funções nas camadas atmosféricas. Nas camadas altas da atmosfera, ao 

nível da estratosfera, o O3 desempenha um papel vital (benéfico). Já na troposfera o O3 afeta 

negativamente a saúde humana. (BAIRD, 2002) 

Como características gerais o composto apresenta: fórmula - O3, massa molar - 48 

g/mol, densidade - 2,14 Kg/m³, ponto de ebulição - -112 °C e solubilidade em água. (BAIRD, 

2002) 
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2.5.1 Impactos negativos do O3 à saúde e ao meio ambiente 

O O3 apresenta diversos efeitos negativos sobre a população humana e meio 

ambiente em geral. Sobre a saúde humana o O3 é um gás agressivo para as mucosas oculares e 

respiratórias e, tal como outros oxidantes fotoquímicos, penetra nas vias respiratórias 

profundas, afetando essencialmente os brônquios e os alvéolos pulmonares. (BAIRD, 2002) 

A ação do O3 sobre a saúde humana pode manifestar-se por irritações nos olhos, 

nariz e garganta, dores de cabeça e por problemas respiratórios, tais como dificuldade em 

respirar, dores no peito e tosse. A presença deste poluente pode também provocar o 

agravamento de patologias respiratórias já existentes e reduzir a resistência a infecções 

respiratórias. (BAIRD, 2002) 

Sobre a esfera ambiental o O3 tem um efeito nocivo sobre a vegetação ao reduzir a 

atividade fotossintética e sobre certos materiais como a borracha, artefatos têxteis e pinturas. 

Ao nível da troposfera, o O3 é também um gás do efeito estufa, contribuindo para o 

aquecimento do planeta. (BAIRD, 2002) 

 

2.4.2 Dinâmica do O3 

O O3 é um poluente secundário originado a partir de reações químicas envolvendo 

fotólises e precursores (poluentes primários - óxidos de nitrogênio em especial). Dessa 

maneira, quando esse composto é formado na atmosfera ele passa a ser influenciado por 

diferentes fatores que vão atuar diretamente em sua dinâmica atmosférica, como temperatura, 

radiação solar e condições meteorológicas. (MARTINS, 2006) 

A formação do O3 e outros oxidantes fotoquímicos nos ambientes naturais ocorre, 

geralmente, através de sequências de reações químicas que têm o radical hidroxila (°OH) 

como principal condutor do processo durante o dia e o radical nitrato (NO°3) durante a noite. 

(MARTINS, 2006) 

O ozônio devido a sua particular característica de formação é altamente 

influenciado pelas condições de vento, temperatura, radiação e concentração de seus 

precursores. Em muitas regiões urbanas os maiores níveis de ozônio são observados 

relativamente afastados do grande centro urbano, ou seja, das fontes emissoras(MARTINS, 

2006) 

As concentrações elevadas deste poluente ocorrem especialmente nos dias de 

verão, na presença de condições meteorológicas particulares - forte radiação solar, 

temperaturas elevadas, vento fraco e estabilidade atmosférica. (MARTINS, 2006) 
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2.6 Condições Meteorológicas 

As condições meteorológicas dizem respeito ao conjunto de agentes atmosféricos 

que levam em consideração direção e velocidade do vento, umidade relativa do ar, pressão 

atmosférica, temperatura, sensação térmica e vários outros elementos.  

Neste estudo as condições meteorológicas são fundamentais pois podem atuar 

diretamente sobre a dispersão dos analitos analisados (NO2, SO2 e O3). De acordo com as 

condições meteorológicas esses compostos podem apresentar concentrações elevadas em 

determinadas regiões e dispersão em outras. Vale ressaltar que as condições meteorológicas 

não são as únicas influenciadoras no comportamento e dinâmica atmosférica dos poluentes, 

mas são parâmetros essenciais quando se estuda o ambiente atmosférico.  

Neste estudo foram avaliados como parâmetros meteorológicos: velocidade e 

direção do vento e temperatura relativa do ar utilizando a Estação Meteorológica - MODELO  

Vantage Vue da marca Davis. 

 

2.6.1 Condições Meteorológicas de São Gonçalo do Amarante  

A região nordeste do Brasil possui histórico de seca que afeta diretamente e de 

forma drástica, a população rural. Esse histórico está associado às condições climáticas da 

região, que variam de forma temporal e espacial na distribuição da precipitação, levando em 

consideração que 80% da chuva anual concentram-se no período de 4 meses. (FUNCEME, 

2017) 

Em São Gonçalo do Amarante/CE ocorre de acordo com a FUNCEME, 2017 um 

comportamento meteorológico considerado distinto entre a influência da sazonalidade. No 

período seco há maior expansão da massa de ar devido à elevação da temperatura e redução 

da densidade do ar, que permitem a predominância da dispersão vertical no perfil atmosférico 

através da ação de ventos, principalmente. No período chuvoso, há compressão da massa de ar 

devido à redução de temperatura, formação de nuvens e aumento da precipitação que 

promovem o aumento da densidade do ar, que permite a predominância da dispersão 

horizontal no perfil atmosférico através das ações de ventos e topografia, principalmente. O 

efeito de dispersão atmosférica decorrente da amplitude atmosférica, circulação do ar junto à 

velocidade e direção dos ventos que prevalecem nessa região e apresentam comportamentos 

distintos em relação à sazonalidade. (ROCHA et al., 2017Além disso, de acordo com Rocha 

et al., 2017 a direção do vento predominante nessa região é de Sudeste. Assim, toda a emissão 

proveniente do CIPP tem como destino comunidades localizadas na região noroeste do 

Complexo até a região mais costeira, podendo atingir a região de praia do Município. 
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2.7 Dispersão 

A dispersão dos poluentes gasosos na atmosfera pode ocorrer, principalmente, 

através dos fenômenos de difusão e transporte, decorrentes da estabilidade atmosférica e dos 

ventos. A altitude e topografia, também, exercem influências. Assim, o transporte consiste na 

componente horizontal, tendo como seu agente principal o vento, já o fenômeno da difusão é 

a componente vertical, causada, principalmente, pelo gradiente térmico vertical (BUCCO, 

2010). Então, para o transporte de um poluente é necessária a ação dos ventos, a velocidade 

dos ventos irá determinar a distância a ser percorrida pelos poluentes na atmosfera. Já a 

estratificação térmica da atmosfera é responsável pela dispersão vertical dos poluentes, sendo 

que a condição mais influenciável à grande concentração de poluentes é a inversão térmica 

(ANDRADE, 1996). 

Para a avaliação de poluentes atmosféricos deve-se considerar a dispersão como 

um fator crucial, tendo em vista a importância da influência desse parâmetro na composição 

atmosférica, de acordo com a dispersão dos perfis verticais e horizontais baseando-se no 

conhecimento sobre os fenômenos que regem a atmosfera.  

Nesse trabalho a parte da atmosfera em estudo foi a de menor altitude, 

compreendida na parte inferior da troposfera, local em que ocorre o transporte e dispersão dos 

poluentes no ar, chamada camada limite planetária, que compreende, aproximadamente, 1000 

e 1.500 metros de altitude iniciais da atmosfera, a partir do nível do solo. Nessa camada, os 

efeitos da superfície são predominantes, influenciando diretamente sobre a dispersão.  

(MELO; MITKIEWICZ, 2002) 

A dispersão atmosférica consiste na difusão atmosférica, podendo ocorrer de 

forma vertical ou horizontal, dependendo da estabilidade atmosférica. A estabilidade 

atmosférica é resultante das forças que atuam numa massa de ar, resultado do gradiente 

adiabático da parcela e do perfil de temperatura na atmosfera. Caso a massa de ar não esteja 

submetida a nenhuma força a atmosfera é considerada neutra, caso a parcela de ar deslocada 

esteja sujeita a forças que a façam ascender ainda mais a atmosfera é considerada instável, 

porém se a massa de ar se deslocar e retornar ao local de origem a atmosfera é considerada 

estável. (MELO; MITKIEWICZ, 2002) 

De acordo com isso, vários autores conseguiram equacionar a dispersão 

atmosférica baseado na difusão, esse equacionamento pode ser obtido através da aplicação da 

conservação de massa (equação da continuidade) ou pela teoria de difusão turbulenta, que 

parte dos princípios governantes da atmosfera. (MELO; MITKIEWICZ, 2002) 
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2.8 Legislação 

2.8.1 Internacional 

As primeiras convenções voltadas à temática ambiental tiveram inicio no século 

XX, onde os impactos decorrentes do desenvolvimento industrial e urbano começaram a 

demonstrar os primeiros danos em grande escala, como os provocados pela Revolução 

Industrial.  

Em 1972, ocorreu a primeira Conferência Internacional voltada à temática 

ambiental, realizada em Estocolmo que teve como resultado final a elaboração de um 

documento que resultou no estabelecimento de diretrizes em vários países, voltando as 

atenções para assuntos relacionados ao meio ambiente.  

Na década de 70, nos Estados Unidos da América, surgiu, também, preocupações 

e ações voltadas ao controle da poluição atmosférica. Em 1970, foi criada a Agência de 

Proteção Ambiental Americana (EPA), a qual eram atribuídas funções, como definição de 

padrões de qualidade do ar, acompanhamento de políticas estaduais, elaboração de estudos, 

coleta e organização de dados, estabelecimento de diretrizes e regras de atendimento mínimo 

etc. Essas funções foram reforçadas no Congresso dos EUA com a aprovação da Política 

Nacional de Ar Limpo, o "Clean Air Act" (CAA), caracterizando um marco nos EUA quanto 

ao controle da poluição do ar. (EPA, 2012) 

Assim, foram estabelecidos padrões de qualidade do ar que consideram vários 

poluentes atmosféricos. Pode-se observar na Tabela 2, os padrões de qualidade do ar para os 

poluentes desse estudo. 
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Tabela 2 -  Padrões de Qualidade do Ar dos Estados Unidos da América. 

POLUENTE 
PRIMÁRIO E/OU 

SECUNDÁRIO (*) 

TEMPO DE 

AMOSTRAGEM 
CONCENTRAÇÃO OBSERVAÇÃO 

NO2 (2010) 

Primário 1 h 100 ppb 
Percentil 98 sobre médias 

de 3 anos 

Primário e 

secundário 
Anual 53 ppb Média anual 

O3 (2008) 
Primário e 

secundário 
8 h 0,075 

Quarta maior máxima 

média diária de 8 horas 

anual sobre médias de 3 

anos 

SF 

SO2 (2010) 

Primário 1 h 75 ppb 

Percentil 99 das máximas 

de 1 h diária (s), média de 

3 anos 

Secundário 3 h 0,5 ppm 
Não deve ser excedido de 

uma vez por ano 

(*) Os padrões primários devem permitir uma margem adequada de segurança para proteção da saúde pública. Os padrões 

secundários devem ser adequados à proteção do bem-estar público, compreendendo, entre estes, os efeitos sobre a 

vegetação, colheitas, solos, águas, fauna, materiais sintéticos e visibilidade. 

Fonte: EPA (2010) 

 

Na OMS os níveis para os contaminantes atmosféricos podem ser observados 

abaixo, nas Tabelas 3, 4 e 5. De acordo com a última atualização das recomendações da OMS, 

em 2005, foram considerados o O3, SO2 e NO2. Os valores-guia para o NO2 não foram 

modificados em relação aos guidelines de 2000 devido à ausência de evidências que 

justificassem sua atualização. (OMS, 2005) 

Além dos valores-guia, a OMS, também, recomenda a adoção de valores 

intermediários temporários para O3 e SO2, na tentativa de viabilizar o atendimento 

progressivo dos valores-guia pelos países, de acordo com suas especificidades e gestão da 

qualidade do ar. (OMS, 2005) 

No que diz respeito ao O3, na revisão de 2005, as pesquisas indicaram ser 

impossível dizer que o atendimento às recomendações da OMS garante proteção completa, ou 

seja, não existem limitantes abaixo dos quais não ocorram efeitos adversos. (OMS, 2005) 

Na Tabela 3 observa-se as recomendações da OMS para as concentrações 

atmosféricas de NO2. 
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Tabela 3 - Recomendações da OMS para concentrações ambientais de NO2 

TEMPO DE AMOSTRAGEM CONCENTRAÇÃO (µg/m³) 

1 hora 200 

Anual 40 

1 hora 30 

8 horas 100 

Fonte: WHO (2005) 

 

Na Tabela 4, a seguir, são apresentados os valores-guia (denominados como AQG) 

e os intermediários (denominados como IT), conforme as recomendações da OMS. (OMS, 

2005) 

 

Tabela 4 - Recomendações da OMS para concentrações ambientais de O3.  

FASE 

CONCENTRAÇÃO 

MAXIMA (média de 

8h diárias - µg/m³) 

FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÍVEL INDICADO 

Altos 

níveis 
240 

Efeitos significantes à saúde; substancial proporção de 

populações vulneráveis afetadas. 

IT - 1 160 

Efeitos significantes à saúde; não proporciona proteção 

adequada à saúde pública. A exposição a este nível de 

ozônio é associada com: efeitos pulmonares em jovens 

adultos saudáveis se exercitando e expostos por períodos de 

6,6 horas; efeitos sobre a saúde de crianças (baseado em 

estudos de campos com exposição ao ozônio ambiente); 

Um aumento estimado de 3 a 5% na mortalidade diária 

(baseado em estudos de séries temporais diárias). 

AQG 100 

Proporciona proteção adequada à saúde pública, embora 

possa ocorrer algum efeito abaixo deste nível. A exposição 

neste nível é associada com: Um aumento estimado de 1 a 

2% na mortalidade diária (baseado em estudos de séries 

temporais diárias); Extrapolação de estudos de laboratório e 

de campo baseada na probabilidade de repetição da 

exposição na vida real, considerando que os estudos de 

laboratório excluem sujeitos altamente sensíveis ou 

clinicamente comprometidos, ou crianças; Probabilidade de 

que o ozônio ambiente seja um marcador de outros 

oxidantes associados. 

a Mortes atribuíveis ao ozônio. Estudos de séries temporais indicam um aumento da mortalidade diária na faixa de 
0,3 a 0,5% para cada 10 µg/m3 nas concentrações médias de 8 horas a partir de 70 µg/m3 . Fonte: WHO (2005) 
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Na Tabela 5 observa-se as recomendações da OMS quando as concentrações 

atmosféricas de SO2. 

 

Tabela 5 - Recomendações da OMS para concentrações ambientais de dióxido de enxofre 

(2005) 

FASE 

TEMPO DE AMOSTRAGEM 
FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÍVEL 

INDICADO 
MÉDIA DE 

24H 

MÉDIA DE 

10MIN 

IT - 1^ 125 - - 

IT - 2 50 - 

Objetivo intermediário baseado no 

controle das emissões veiculares, 

industriais ou de produção de energia. 

Seria um objetivo razoável e viável para 

alguns países em desenvolvimento 

(poderia ser alcançado em poucos anos) 

o que resultaria em significantes ganhos 

à saúde e justificaria outras melhorias 

(tais como o estabelecimento do AQG 

como objetivo). 

AQG 20 500 - 

a Guideline indicado anteriormente pela OMS (2000).  

Fonte: WHO (2005) 

 

De acordo com  SANTANA, na Califórnia, Estado dos EUA, há independências 

quanto ao estabelecimento de níveis de poluentes atmosféricos, sendo realizado 

monitoramento no período de 5 anos verificando a qualidade do ar de acordo com 

concentrações de poluentes e nocividade dos mesmos. Abaixo encontra-se na Tabela 6 os 

níveis estabelecidos para os analitos desse estudo: 
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Tabela 6 - Padrões de Qualidade do Ar da Califórnia/EUA 

POLUENTE TEMPO DE AMOSTRAGEM PADRÃO 

O3 
1 h 0,09 ppm (180 µg/m³) 

8 h 0,07 ppm (137 µg/m³) 

NO2 
1 h 0,18 ppm (339 µg/m³) 

Anual 0,030 ppm (57 µg/m³) 

SO2 
1 h 0,25 ppm (655 µg/m³) 

24 h 0,04 ppm (105 µg/m³) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Considerando a Europa, as normas sobre qualidade do ar não possuem 

detalhamentos sobre revisões de seus padrões, mas orientam que estudos científicos devem 

ser considerados a respeito dos efeitos dos poluentes sobre a saúde humana e o meio 

ambiente. Contudo, análises de custo-benefício são usadas para avaliação de medidas de 

gestão e controle especificadas para atender aos padrões. (EPA,2012) 

Na Tabela 7 podem ser observados os padrões dos poluentes atmosféricos 

estabelecidos na União Européia.  
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Tabela 7 - Padrões de Qualidade do Ar da União Européia  

POLU

ENTE 

VALOR-LIMITE VALOR-ALVO PERÍODO  

DE 

AMOSTRAGEM 

ULTRAPASSA-

GENS ANUAIS 

PERMITIDAS 

MARGEM DE TOLERÂNCIA CONCEN- 

TRAÇÃO 

DATA DE 

ATENDIMENTO 

CONCEN- 

TRAÇÃO 

DATA DE 

ATENDIMENTO 

NO2 200 µg/m³ 1/1/2010 - - 1 h 18 50 % em 19/07/1999, a 

reduzir gradativamente até 

atingir 0%  em 1/1/2010 

40 µg/m³ 1/1/2010 - - 1 h - 50 % em 19/07/1999, a 

reduzir gradativamente até 

atingir 0%  em 1/1/2010 

SO2 350 µg/m³ 1/1/2005 - - 1 h 24 150 µg/m³ (43%) 

125 µg/m³ 1/1/2005 - - 24 h 3 - 

O3 - - 120 

µg/m³ 

 Média máxima 

diária por 

períodos de 8 

horas 

25 dias em 

média por ano, 

num período 

de 3 anos 

- 

- - 18.000 

µg/m³. h 

^(b) 

1/1/2010 Maio a julho, 

num período de 

5 anos 

- - 

Observações: 

(b) Este valor-alvo tem como objetivo a proteção da vegetação. Este parâmetro, conhecido como “AOT40”, é a soma da diferença entre as concentrações horárias 
maiores que 80 µg/m3 e 80 µg/m3 (40 ppb), obtidas entre 8 e 20h diariamente. Também foi estabelecido um objetivo de longo prazo, segundo o qual os Estados devem 

buscar atingir concentração “AOT40” de 6.000 µg/m3.h baseada nas médias horárias dos meses de maio a julho, entre 8h e 20h, com vistas à proteção da vegetação. 

Não foi definida data para a consecução deste objetivo. 

Fonte: Adaptada pela autora (2017) 
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2.8.2 Nacional 

No Brasil, a preocupação legal com o meio ambiente surge a partir das 

conferências de nível internacional, onde o País assina e se compromete em estabelecer várias 

ações e diretrizes voltadas à pauta ambiental. Assinando os termos, o Brasil adquire 

responsabilidades legais para o estabelecimento de estratégias para suprir a demanda de 

interferências ambientais.  

A partir dessas preocupações legais, a questão da poluição atmosférica surge 

através do Ministério do Meio Ambiente, com foco na regulamentação de emissões de 

determinados poluentes. Desta forma, são estabelecidos padrões de qualidade do ar que 

devem ser obedecidos em nível nacional. Porém, é notório que a legislação vigente é 

ultrapassada tendo em vista o desenvolvimento tecnológico nos processos industriais e o 

aumento significativo de emissão de poluentes devido à escala produtiva. Além disso, existem 

poucos estudos que avaliam a dinâmica e efeitos deletérios de vários poluentes atmosféricos, 

assim como a influência da sazonalidade e padrões meteorológicos e climáticos na dinâmica 

desses poluentes. Assim, a legislação não acompanha a realidade da dinâmica atmosférica 

junto aos danos à saúde humana e ao meio ambiente. 

Entra no contexto, também, o Art. 225 da Constituição Federal de 1988, onde diz 

que todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O desenvolvimento 

industrial e urbano acabam por inferir diretamente nesse artigo, tendo em vista as 

modificações nos processos ecológicos nos ambientes naturais que são provocados, também, 

pelas emissões atmosféricas. 

Na tentativa de promover uma melhoria efetiva na qualidade do ar e na saúde 

ambiental nos estados brasileiros, o Governo Federal por meio do Plano Nacional de 

Qualidade do Ar (PNQA), dispôs como fase de urgência a implantação do “Programa 

Nacional de Fortalecimento da Gestão da Qualidade do Ar”, cujas ações estratégicas foram: 

estruturação dos “Sistemas Estaduais de Gestão da Qualidade do Ar”; constituição da “Rede 

Integrada de Monitoramento da Qualidade do Ar” e do “Portal Nacional de Informações sobre 

Qualidade do Ar”; revisão normativa e definição de diretrizes técnicas necessárias à operação 

dos instrumentos de gestão da qualidade do ar: revisão da Resolução CONAMA n°05/89 

(BRASIL, 1989) que institui o PRONAR e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão 

ambiental, sobretudo, do licenciamento de atividades e empreendimentos que contribuem para 

o aumento da poluição do ar. 

 Porém, a implantação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar, que 

atenda aos objetivos e metas do PNQA, é de extrema dificuldade para o setor público tendo 
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em vista os custos de estrutura, falta de vontade política e, especialmente, ausência de 

recursos humanos especializados no monitoramento. 

Na Tabela 8 é possível observar os padrões estabelecidos em nível nacional no 

Brasil para os poluentes atmosféricos em estudo neste trabalho: 

 

Tabela 8 - Padrões de Qualidade do Ar do Brasil 

POLUENTE 
TEMPO MÉDIO DE 

AMOSTRAGEM 

CONCENTRAÇÃO (VIOLAÇÕES ACEITAS POR 

ANO) 

PADRÃO PRIMARIO PADRÃO SECUNDÁRIO 

NO2 (µg/m³) 
1 h 320 190 

Anual 100 100 

SO2 (µg/m³) 
24 h 365 (1) 100 (1) 

Anual 80 40 

O3 (µg/m³) 1 h 160 (1) 160 

Observação: para PTS, fumaça, partículas inaláveis e SO2, os padrões primários e secundários relativos às médias 

de 24 horas podem ser ultrapassados apenas uma vez ao ano. Os padrões primários e secundários do CO de 8 

horas e de 1 hora e do ozônio também não podem ser ultrapassados mais de uma vez ao ano. Não há permissão de 

ultrapassagem para o NO2 .  

(x) – Número de violações aceitas por ano.  
Fonte: baseado na Resolução CONAMA 003/1990 (BRASIL, 1990). 

 

2.8.3 Estadual 

No Ceará, o regimento legal obedece os estabelecido em nível nacional e as leis 

estaduais são regidas pelo CONAMA 003/90 (BRASIL, 1990). Abaixo, na Tabela 9 estão 

especificados os padrões de emissões para os poluentes atmosféricos que devem ser atendidos 

legalmente em todo o Estado. 
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Tabela 9 Padrões de Qualidade do Ar na Resolução 03, 1990 CONAMA. 

POLUENTES PADRÃO 

TEMPO MÉDIO 

DE 

AMOSTRAGEM 

CONCENTRAÇÃO 

(µg/m³) 
OBSERVAÇÃO 

NO2 

Primário 
Anual 100 - 

1 hora 320 - 

Secundário 
Anual 100 - 

1 hora 190 - 

SO2 

Primário 

Anual 80 - 

24 horas 365 

não deve ser 

excedida mais de 

uma vez por ano. 

Secundário 

Anual  40 - 

24 horas 100 

não deve ser 

excedida mais de 

uma vez por ano. 

O3 
Primário e 

Secundário 
1 hora 160 

não deve ser 

excedida mais de 

uma vez por ano. 

Fonte: baseado na Resolução CONAMA 003/1990 (BRASIL, 1990). 

 

Esses níveis estabelecidos legalmente permitem observar que as leis apresentam 

caráter obsoleto e ultrapassado, pois quando foram criadas não existiam estudos aprofundados 

sobre características, dinâmicas e efeitos negativos desses poluentes, até hoje a literatura 

necessita de mão de obra especializada para aperfeiçoamento de sua base teórica. Com base 

nisso, observa-se que os níveis legais de concentrações desses poluentes podem causar algum 

dano ambiental ou à saúde humana. 

  



41 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

Avaliar a dispersão espacial do dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e ozônio 

no município de São Gonçalo do Amarante - CE, tendo em vista possíveis influências de áreas 

industriais - Complexo Industrial e Portuário do Pecém/CIP - no comportamento dos 

poluentes, usando a metodologia de amostragem passiva. 

 

3.2 Específicos 

- Analisar as concentrações obtidas de NO2, SO2 e O3 na atmosfera da área 

estudada. 

-Avaliar a distribuição dos poluentes na região. 

- Desenvolvimento de amostradores passivos. 

- Otimização da metodologia passiva do NO2, SO2 e O3. 

- Contribuir com a formação de banco de dados sobre a área de estudo, 

propiciando ferramentas para formulações de gestão, tomadas de decisões relacionadas ao 

planos diretores, zoneamento urbano e saúde pública.  

 

 

  



42 

 

4 METODOLOGIA 

 

4.1 Área de Estudo 

O centro urbano de São Gonçalo do Amarante está localizado na região litorânea 

do Ceará e apresenta numa área de 834,448 Km², 47.791 habitantes em 2016 de acordo com 

dados do IBGE, 2010.   

O município de São Gonçalo do Amarante/CE sofre nas últimas décadas uma alta 

especulação industrial e imobiliária. Em 2002 foi realizada a instalação do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), iniciando com a instalação do Porto do Pecém em 

2002, em seguida da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) em 2008, além da atuação de 

várias empresas em parceria nesse pólo industrial, abrangendo as áreas de siderurgia, carga, 

cimento, fertilizantes e várias outras. Esses empreendimentos acarretaram numa demanda 

muito maior de infraestrutura por parte do Município, como moradia, escolas, área de lazer, 

demanda por água e energia. (AECIPP, 2017) 

Além disso, essas atividades acarretam em danos ambientais que afetam direta ou 

indiretamente as populações residentes no entorno dessa área de concentração industrial. 

Esses impactos podem ser observados através do desmatamento gerado para implantação de 

infraestruturas, produção e disponibilidade de poluentes oriundos da atividade produtiva de 

industrias etc.  

Foi selecionado para a área de estudo o município de São Gonçalo do 

Amarante/CE, analisando a influência do CIPP sobre a qualidade do ar no Município, como 

pode ser observado na Figura 3. A malha amostral estabelecida teve poucos pontos 

estabelecidos no município de Caucaia na área de fronteira com São Gonçalo do Amarante 

com o intuito de estudar a área a montante da CSP e com influências de vegetação.  

Neste trabalho foi utilizado o software ArcGis 2.1 para avaliar a comportamento 

da dispersão atmosférica da área de estudo sobre os analitos. O software permite uso de 

ferramentas geoestatísticas que fazem a distribuição espacial dos analitos na área de estudo a 

partir das concentrações em cada ponto amostrado. A distribuição em toda área acontece por 

meio de ferramentas estatísticas existentes no software, que atribui valores de concentrações 

em áreas não amostradas a partir de relações com as áreas amostradas. A ferramenta utilizada 

para a elaboração de uma mapa de dispersão foi a "Empirical Bayesian Kriging". 
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Figura 3 - Localização da área de estudo: 

Fonte: Base de dados do IBGE, organizado pelo autor (2017). 
 

4.1.1 Pontos de amostragem na área de estudo 

Na área de estudo foram distribuídos 40 amostradores passivos em pontos 

preestabelecidos de acordo com acessibilidade e influência de variáveis meteorológicas e 

antrópicas. A distribuição dos pontos de amostragem passiva pode ser observada na Figura 4, 

onde verifica-se a amplitude da malha amostral que recobre uma grande espacialidade. 
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Figura 4 - Localização dos pontos de amostragem: 

 Fonte: Base de dados do IBGE, organizado pelo autor (2017). 
 

Além dos 40 pontos de amostragem passiva, foram distribuídos 5 pontos para 

aquisição de dados meteorológicos na área de estudo de modo que ficassem bem distribuídas 

no espaço amostrado, como pode-se observar na Figura 4. 

 

4.2 Estratégias de Amostragem  

As amostragens foram realizadas em duas campanhas compreendidas no período 

seco. A primeira campanha foi compreendida entre os meses de julho e agosto. A segunda 

campanha foi compreendida entre os meses de setembro  e outubro. 

Os amostradores passivos foram distribuídos nos primeiros dias das duas 

campanhas e deixados em coleta por 14 dias até serem retirados e levados para análises 

laboratoriais, como pode ser observado na Tabela 10 que especifica os dias destinados à 

amostragem. Durante o período de amostragem passiva foi realizada em cossonância a coleta 

de dados meteorológicos fazendo uso de uma Estação portátil que foi posicionada em cinco 

pontos de amostragem. Abaixo foram tabelados os dias correspondentes as atividades de 

coleta: 
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Tabela 10 - Cronograma de amostragem 

DADOS 

INÍCIO FINAL 

Primeira 

Campanha 

Segunda 

Campanha 

Primeira 

Campanha 

Segunda 

Campanha 

Passivos 09 e 11/08 27 e 29/09 23 e 25/08 09 e 11/10 

Meteorológicos 
Os dados meteorológicos foram coletados diariamente durante a coleta passiva 

nos pontos preestabelecidos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

4.3 Procedimentos Metodológicos  

Os procedimentos metodológicos seguidos para as coletas passivas nas duas 

campanhas para NO2, SO2 e O3 foram do arseito de sódio, sulfeto e nitrato, respectivamente. 

 

4.3.1 Amostragem Passiva 

A amostragem passiva consiste no método no qual uma solução absorvedora 

seletiva é acondicionada dentro de um amostrador e posteriormente exposto à atmosfera sem 

bombeamento de ar num período de aproximadamente duas semanas.  (GHELERI, 2003) 

A amostragem passiva consiste num método simples, de baixo custo quando 

comparado a amostragens atmosféricas ativa. Quanto às vantagens no monitoramento da 

qualidade do ar destacam-se a simples operação, manuseio e independência de energia 

elétrica. (RODRIGUES et al., 2007) 

 

4.3.1.1 Amostradores Passivos 

Foram produzidos em laboratório amostradores passivos que correspondessem ao 

objetivo da pesquisa: coleta de amostras gasosas seletivas por difusão de ar. Com isso, a 

Figura 5 representa um esquema do amostrador individual com sua estrutura física e medidas. 
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Figura 5 -Esquema do Amostrador Passivo 

Fonte: Elaborada pelo autor (2017). 
 

Porém, nesse trabalho foram analisados três gases simultaneamente. Assim, foi 

necessária a elaboração de suporte para três amostradores que coletassem três gases distintos 

no mesmo intervalo de tempo. Na Figura 6 é possível notar o esquema do sistema de 

funcionamento dos amostradores fixados no suporte produzido em material acrílico, sua 

estrutura e medidas. 
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Figura 6 - Esquema dos amostradores passivos fixados no suporte de acrílico 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
 

Na Figura 7 observa-se a imagem dos três amostradores passivos em seu suporte 

de acrílico preparado para coleta em campo. Esse equipamento foi elaborado pela equipe de 

pesquisadores envolvidos nessa pesquisa através de vários testes com diferentes materiais e 

medidas. De acordo com os vários testes constatou-se que o melhor material para a confecção 

dos amostradores foi teflon, com suportes de acrílico, tendo em vista aquecimentos 

provenientes da exposição à radiação solar. As medidas de cada amostrados foram 

especificadas nas Figuras 5 e 6. 
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Figura 7 - Amostrador passivo 

 

Fonte: o Autor. 
 

4.3.1.2 Procedimentos Metodológicos do NO2 

4.3.1.2.1 Reagentes e Soluções 

 

1. Solução absorvedora: feita com KI 0,5 Mol/L +  KOH 0,2 Mol/l em metanol 

 =
m

MM.v
  0,5 =

mKI

1,66.1
 mKI = 83 g 

                              0,2 =
mKOH

56,1.1
 mKOH = 11,22 g 

 

Foi dissolvida a quantidade calculada de KI e KOH em metanol para 1 Litro de solução. 

2. Solução estoque de nitrito de sódio: 0,0203g de NaNO2 foi diluído com água e o 

volume final completado até 1 L de água. Esta solução é estável por um ano se armazenada 

em frasco escuro (âmbar) e na geladeira. Cada 1mL da solução estoque produz cor 

equivalente a 2,9 10-7 mol de nitrito ou 10,0μL de gás NO2 (25 °C). Esta equivalência é 

baseada na observação empírica que 0,72 mol de nitrito produzindo uma coloração 

equivalente a 1 mol de NO2. Para evitar problemas de contaminação da solução é 
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recomendado o seu preparo no momento do uso. A solução estoque serve para a construção da 

curva de calibração do NO2, funcionando como um padrão, onde é conhecida a concentração 

do analito num volume de solução de acordo com relações químicas empíricas. 

3. Solução reagente (Reagente de GriessSaltzman): 5,0 g de sulfanilamida foi dissolvida 

em aproximadamente 800 ml de água milli-Q contendo 9,2 mL de ácido fosfórico (85%). 

Após dissolução, adicionou-se 0,05 g de NEDA (N-(1-naftil-etilenodiamina) e dilui-se para 

1L (BUCCO, 2010). Guardou-se esta solução em frasco âmbar no refrigerador. É 

aconselhável retirar a solução do refrigerador com tempo suficiente para sua ambientação de 

temperatura antes do uso. 

 

4.3.1.2.2 Curva Padrão NO2 

A curva padrão foi construída a partir da solução estoque onde foram adicionadas as 

quantidades apresentadas na Tabela 11 em balões de 25 mL, que foram  aferidos 

posteriormente com a solução reagente e após 15 minutos eram realizadas as leituras no 

espectrofotômetro UV-VIS em 540 nm. 

 

Tabela 11 - Curva Padrão de NO2 

PADRÕES V Conc. mg/L NO2 

P1 BRANCO 0 

P2 246uL 0,20 

P3 616uL 0,50 

P4 1,231mL 1,0 

P5 2,46mL 2,0 

P6 4,93mL 4,0 

P7 6,16mL 5,0 

Observação: NO2.Curva : R = 0,992; A = 0,1477; B = 0,5967 (data:20/12/2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na Tabela 12 observa-se os volumes utilizados para a construção da curva de 

calibração, evidenciando a relação entre a concentração do analito e a sua absorbância na 

leitura do espectofotômetro. 
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Tabela 12 - Volume da solução estoque para construção da curva de calibração  

PADRÕES mg/L NO2 ABS 

P1 0 0 

P2 0,203 0,214 

P3 0,503 0,422 

P4 1,0 0,834 

P5 2,0 1,556 

P6 4,0 2,650 

P7 5,0 2,940 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

4.3.1.2.3 Preparo do Amostrador Passivo 

Primeiramente, cada uma das partes do amostrador é lavada com detergente (Extran, 

Merk) numa concentração 3% diluído em água deionizada. O primeiro enxague é realizado 

com água comum, e posteriormente com água destilada, e depois são secos à temperatura 

ambiente. A abertura da parte inferior do amostrador foi recoberta com uma tela de aço inox. 

Após a limpeza dos amostradores, foram colocados filtros de celulose impregnados com a 

respectiva solução absorvedora. O amostrador preparado para coleta foi guardado e 

transportado em frasco com tampa ou saco (zip look) vedado removendo grande parte do ar 

de seu interior.  

As amostragens foram realizadas com uma estrutura de suporte em acrílico para os 

amostradores passivos seletivos. Os mesmo foram disponibilizados na área de estudo de 

acordo com os locais preestabelecidos. Os amostradores permaneceram nos locais de 

amostragem por um período de 14 dias. 

 

4.3.1.2.4 Preparo do Filtro 

Os filtros para a coleta de NO2 passivo tem a seguinte especificação: 

  Tipo de filtro: celulose 

  Diâmetro: 2,5 cm para amostradores brancos com suporte de acrílico 

 

A  impregnação do filtro é feita com 100 μL de solução absorvedora. Após a 

impregnação o filtro é colocado no dessecador à vácuo por 20 minutos ou até a secagem do 

mesmo.  
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4.3.1.2.5 Determinação do NO2 

Após a amostragem, a dessorção do filtro com NO2 foi realizada com auxílio de becker 

de vidro e 5mL de solução reagente (reagente de Griess-Saltzman). A solução eluída foi 

recolhida da e analisada num espectofotômetro (UV-VIS SHIMADZU: Figura 10). A reação 

que ocorre entre o ácido sulfanílico e o NO2 forma um diazocomposto que, na presença de 

cloreto de N-(1-naftil)-etilenodiamina, forma uma coloração violeta que apresenta uma 

absorção máxima no comprimento de onda de 540 nm. 

Para efetuar as medidas espectrofotométricas esperou-se a mudança de cor da solução, 

para que a reação fosse completada. As medidas foram feitas no espectrofotômetro em 

cubetas de quartzo com comprimento óptico de 1,0 cm. Para as medidas foi usado como 

branco o próprio reagente de GriessSaltzman. 

Nas Figuras 8 e 9 são apresentadas imagens das amostras durante a primeira e segunda 

campanha de amostragem, respectivamente. 

 

Figura - 8 Eluição das amostras da primeira campanha 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 



52 

 

Figura 9 - Eluição das amostras da segunda campanha 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Figura 10 - UV-VIS SHIMADZU 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

 

4.3.1.3 Procedimentos Metodológicos do SO2 

4.3.1.3.1 Reagentes e Soluções 

1- Solução absorvedora: 

Solução de Bicarbonato de Sódio numa concentração de 10-2 mol L-1 
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Massa de Na2CO3 em 1 L de Solução > =
m

MM.v
    0,1 = 

m

105,99 .1
     

       m = 10,599 g de Na2CO3 

2- Solução reagente: 

A Solução de H2O2 0,01 M foi preparada com:  51 µL (0,051 mL) de Peróxido de 

Hidrogênio (H2O2) 30% e completada com água mili - Q em um balão volumétrico de 50ml. 

 

4.3.1.3.2 Calibração de SO2 

Foram utilizadas concentrações em mg/L de 0,1 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,5 ; 5,0 para a 

determinação de SO2 nas amostras. As condições utilizadas para o método foram: fase móvel: 

3,2 mM de carbonato de sódio + 1,0 mM de Bicarbonato de sódio, solução supressora 

química : 500 mM de ácido sulfúrico, fluxo: 0,70 mL/min, pressão: 7,0 MPa, Volume de 

injeção: 20uL, tempo de corrida: 20 min. 

As amostras foram preparadas inicialmente no LACOR e lidas no NUTEC. 

 

4.3.1.3.3 Preparo do Amostrador Passivo 

Assim como no preparo dos amostradores passivos da coleta de NO2 os de SO2 

passaram pelo mesmo processo, iniciando com a lavagem de cada uma das partes do 

amostrador com detergente (Extran, Merk) numa concentração 3% diluído em água 

deionizada. O primeiro enxague é feito com água comum, e em seguida com água destilada, 

após, os amostradores e filtros a serem utilizados são lavados com água deionizada durante 30 

minutos e, posteriormente, com etanol durante 10 minutos em ultrassom, com a lavagem 

finalizada os filtros são dispostos para secagem em estufa numa temperatura de 50°C e os 

amostragem secam em temperatura ambiente. O orifício da parte inferior do amostrador foi 

recoberta com tela de aço inox. Após a limpeza dos amostradores, assim como o processo 

feito para o preparo dos amostradores de NO2,  foram colocados filtros de celulose 

impregnados com a respectiva solução absorvedora. Após o preparo do amostrador o 

armazenamento e transporte foi realizado  em frasco com tampa ou saco (zip look) retirando 

grande parte do ar de seu interior. 

As amostragens foram feitas com auxílio de um suporte em acrílico para os 

amostradores passivos seletivos, que foram dispostos na área de estudo de acordo com os 

locais preestabelecidos. Os amostradores ficaram alocados durante um período de 14 dias nos 

locais de amostragem. 
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4.3.1.3.4 Preparo do Filtro  

Os filtros para a coleta de SO2 passivo tem a seguinte especificação: 

  Tipo de filtro: celulose 

  Diâmetro: 2,5 cm para amostradores brancos com suporte de acrílico 

             

A impregnação do filtro é feita com 100 μL da respectiva solução absorvedora. 

Após a secagem, em estufa, faz-se o armazenamento adequado do amostrador para posterior 

uso em coleta. 

 

4.3.1.3.5 Determinação do SO2 

A leitura do SO2 foi realizada num Cromatógrafo de íons, Modelo: 883 Basic IC 

plus, Fabricante: Metrohm. Nas seguintes condições experimentais: coluna: Metrosep A Supp 

5, substrato: Polivinil álcool com grupo quaternário de amônia, com dimensões 150 x 4,0 mm. 

Auto amostrador modelo 863 Compact Autosampler, fase móvel: 3,2 mM de carbonato de 

sódio + 1,0 mM de bicarbonato de sódio, solução supressora química : 500 mM de ácido 

sulfúrico, fluxo: 0,70 mL/min, Pressão: 7,0 MPa, Volume de injeção: 20uL, tempo de corrida: 

20 min. 

O método utilizado possibilitou a detecção de vários íons de acordo com o tempo 

de retenção específicos de cada um: Fluoreto (3,62) , Cloreto ( 5,71) , Brometo ( 8,90), 

Nitrato ( 10,33), Fosfato ( 14,37)  e Sulfato ( 16,57). 

As amostras foram preparadas inicialmente no LACOR e quantificadas no NUTEC. 

A leitura consistiu nas etapas de extração dos filtros, leitura e quantificação das 

concentrações de SO2. 

• Extração dos filtros: 

- A extração do SO2 fixado sob o filtro impregnado foi feita com 1,5 mL da 

solução de H2O2 0,01 M, sendo então o íon nitrato analisado na solução por cromatografia 

iônica. 

 

4.3.1.4 Procedimentos Metodológicos do O3 

4.3.1.4.1 Reagentes e Soluções 

1. Solução reagente absorvedora: a solução absorvedora é constituída pela mistura 

de de NaNO2, Na2CO3 e glicerol com água água mili - Q nas quantidade especificadas a 
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seguir: 

- 0,52g de NaNO2 

- 1,06g de Na2CO3 tudo para um balão de 50ml e afere com água mili - Q. 

- 3,67ml de Glicerol  

  

2. Solução extração dos filtros: 

A extração do O3 fixado sob o filtro impregnado foi feita com 1,5 mL de água 

deionizada, sendo então o íon nitrato analisado nos extratos por cromatografia iônica18. 

 

4.3.1.4.2 Calibração de O3 

A calibração utilizou os padrões de concentrações em mg/L de 0,1 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,5 

; 5,0 para a determinação de O3 nas amostras. As condições do método utilizadas foram: fase 

móvel: 3,2 mM de carbonato de sódio + 1,0 mM de bicarbonato de sódio, solução supressora 

química : 500 mM de ácido sulfúrico, fluxo: 0,70 mL/min, pressão: 7,0 MPa, volume de 

injeção: 20uL, tempo de corrida: 20 min. 

As amostras foram preparadas inicialmente no LACOR e lidas no NUTEC. 

 

4.3.1.4.3 Preparo do Amostrador Passivo 

Primeiramente, cada uma das partes do amostrador é lavada com detergente (Extran, 

Merk) numa concentração 3% diluído em água deionizada. O primeiro enxague é realizado 

com água comum, e posteriormente passa-se água destilada nos amostradores e dispõe para 

secagem em temperatura ambiente. A abertura da parte inferior do amostrador foi recoberta 

com tela de aço inox. Após a limpeza dos amostradores, foi realizadas a colocação do filtro de 

celulose impregnado com a respectiva solução absorvedora. O amostrador preparado para 

coleta foi guardado e transportado em frasco com tampa ou saco hermético (zip look), 

removendo grande parte do ar de seu interior.  

As amostragens foram feitas com uma estrutura de suporte em acrílico para os 

amostradores passivos seletivos. Os mesmo foram disponibilizados na área de estudo de 

acordo com os locais preestabelecidos. Os amostradores ficaram coletando durante um 

período de tempo correpondente a duas semanas (14 dias).  

 

4.3.1.4.4 Preparo do Filtro 

Os filtros para a coleta de O3 passivo tem a seguinte especificação: 
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  Tipo de filtro: celulose 

  Diâmetro: 2,5 cm para amostradores brancos com suporte de acrílico 

 

O preparo do filtro consiste no corte do filtro de celulose no diâmetro 

correspondente ao diâmetro do amostrador e a realização da impregnação com 100 μL de 

solução absorvedora. Após a impregnação os filtros foram lavados com água deionizada em 

ultra-som e uma vez com álcool etílico durante 30 e 10 min, respectivamente, sendo 

posteriormente secos em estufa à 50 ºC. 

Após a secagem, coloca-se o filtro no amostrador e armazena-o em sacos ou 

caixas a vácuo até o momento posterior: a coleta. 

Para a amostragem de O3, alíquotas de 100 μL da solução de impregnação foram 

adicionadas aos filtros, sendo posteriormente secos em dessecador no vácuo contendo sílica 

gel até secagem total. 

 

4.3.1.4.5 Determinação do O3 

A determinação de O3 compreende as etapas de extração dos filtro, leitura e 

quantificação. 

• Extração dos filtros: 

A extração do O3 fixado sob o filtro impregnado foi feita com 1,5 mL de água 

milli-Q, sendo então o íon nitrato analisado nos extratos também por cromatografia iônica18. 

• Leitura 

A leitura do O3 foi realizada através das técnicas da cromatografia iônica, fazendo 

uso do equipamento: Cromatógrafo de íons, Modelo: 883 Basic IC plus, Fabricante: 

Metrohm. Foi utilizado o detector de condutividade com a coluna: Metrosep A Supp 5, 

substrato: Polivinil álcool com grupo quaternário de amônia, com dimensões 150 x 4,0 mm. 

Auto amostrador modelo 863 Compact Autosampler. 

O método utilizado possibilitou a detecção de vários íons de acordo com o tempo 

de retenção específicos de cada um: Fluoreto (3,62) , Cloreto ( 5,71) , Brometo ( 8,90), 

Nitrato ( 10,33), Fosfato ( 14,37)  e Sulfato ( 16,57). 

• Quantificação 

Após a leitura foi feita a quantificação das concentrações de O3 assim como foram 

feitas as de SO2. 
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• Cálculo da concentração dos gáses na atmosfera amostrada 

A concentração média dos gases na atmosfera durante o período de exposição do 

amostrador passivo é calculada pela integração da primeira lei de difusão de Fick23: 

 

Onde C é a concentração externa (ambiente) do gás (μg m-3), C0 é a concentração 

do gás na superfície de coleta (μg m3), m é a massa total coletada (μg), acumulada sobre o 

filtro, D é o coeficiente de difusão (m2 h-1), A é a área da seção transversal do percurso de 

difusão (m2) e t é o tempo de amostragem (h). Se um meio de coleta eficiente for utilizado, a 

concentração do gás na superfície do coletor  pode ser assumida como zero e a Equação (1) se 

reduz a: 

 

 

 

4.3.2 Dados Meteorológicos 

4.3.2.1 Estação Meteorológica 

A estação meteorológica (Figura 11), foi alocada nos pontos de amostragem ativa, 

compreendendo os cinco locais amostrados, ela mediu parâmetros como: a temperatura do ar, 

umidade relativa do ar e velocidade e direção do vento, durante as 24 horas em cada 

amostragem. Os dados armazenados no “datalogger” da estação foram exportados para o 

programa Excel - Microsoft e analisados por meio de médias aritméticas, gráficos, desvios 

padrão e variâncias 
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Figura 11 - Estação Meteorológica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

É importante considerar, na analise dos resultados, a diferença temporal na 

amostragem dos dados meteorológicos (24 horas) e das amostragens passivas dos poluentes 

(336 horas referentes à 14 dias).  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Dados da Amostragem Passiva  

5.1.1 Dióxido de Nitrogênio 

Os dados  coletados de concentração de NO2 da primeira campanha foram 

adquiridos após análises laboratoriais e disponibilizados em concentrações diárias no Gráfico 

1. 

 

Gráfico 1 - Dados passivos de NO2 - 1ª Campanha 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

A partir do gráfico 1 constatamos que as concentrações de NO2 nos apresentaram 

em sua maioria concentrações muitos baixas, porém com alguns pontos apresentando 

concentrações mais elevadas. Todavia, as concentrações não ultrapassaram nenhum limite 

vigente em legislação, tendo em vista conversões temporais de horas e dias para comparação 

com as legislações vigentes que consideram diferenças de tempo amostral para os poluentes. 

No Gráfico 2 é possível observar as concentrações diárias de NO2 obtidas para a 

segunda campanha.   
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Gráfico 2 - Dados passivos de NO2 - 2ª Campanha 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2017). 

 

Durante a segunda campanha de amostragem os pontos 18, 19 e 21 foram furtados 

do ponto de coleta. Dessa maneira, não foi possível a análise laboratorial e quantificação das 

concentrações dos poluentes nesses pontos. 

Nesse período de amostragem observou-se que as concentrações obtidas foram 

significativamente menores do que na primeira campanha. Assim, os limites legais 

estabelecidos não foram excedidos. É importante considerar a transformação da escala 

temporal para comparações entre as diversas legislações que apresentam vários tempos 

amostrais, variando de acordo com órgão legal e poluente. 

É possível notar uma semelhança no comportamento das concentrações entre a 

primeira e segunda campanha, mesmo na segunda os níveis serem menores. 

 

5.1.2 Dióxido de Enxofre 

Durante a primeira campanha de amostragem os dados de concentrações diárias 

de SO2 obtidos após a análise em laboratorio das amostras, os dados de concentração do 

poluente foram plotados no Gráfico 3.  
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Gráfico 3 - Dados passivos de SO2 - 1ª Campanha 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

De acordo o Gráfico 3 é possível observar que houveram baixas concentrações 

desse composto na atmosfera e que estão abaixo dos níveis legais estabelecidos. Considerou-

se a transformação da escala temporal para dias e horas, tendo em vista comparações com 

escala de tempo estabelecidas legalmente para esse poluente. Observa-se, também, a presença 

de um pico mais elevado que pode caracterizar a ocorrência de queimadas próximo ao ponto, 

característico da região de acordo com conversas informais com moradores da região. 

No Gráfico 4 observam-se os dados de concentrações diárias de SO2 durante a 

segunda campanha. Assim como os dados de NO2, as concentrações de SO2 obtiveram valores 

mais baixos do que na primeira campanha.  
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Gráfico 4 - Dados passivos de SO2 - 2ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Além disso, observa-se que nos pontos 2 e 3 os valores foram bem próximos a 

zero, o que caracteriza relativa ausência do composto para essas localidades de acordo com as 

limitações de detecção do método de quantificação, ou seja, os valores quantificados ficaram 

abaixo dos limites de quantificação do equipamento. É importante ressaltar que nos pontos 

18, 19 e 21 há ausência de concentrações devido furto dos amostradores em campo durante a 

amostragem. 

Observa-se, também, que o pico de alta concentração encontrado na primeira 

campanha continua existindo na segunda, podendo caracterizar não apenas pequenas 

queimadas pela população, mas a proximidade com uma fonte emissora contínua. 

 

5.1.3 Ozônio 

De acordo com a amostragem realizada durante a primeira campanha foi possível 

a elaboração do Gráfico 5 que apresenta como informação as concentrações diárias de O3 nos 

pontos amostrados após as análises laboratoriais das amostras. Foi considerado que houveram 
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alguns problemas com amostras de 21 pontos de amostragem, mas que essa perca de dados 

não inviabilizou o estudo. 

 

Gráfico 5 - Dados passivos de O3 - 1ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

De acordo com o observado no Gráfico 5, constata-se que os níveis de 

concentração de O3 na primeira campanha ultrapassaram os níveis recomendados pela OMS 

nos pontos 2 e 12, isso evidencia a necessidade de ações que visem controlar a emissão de 

poluentes primários precursores de O3 na troposfera com intuito de promover a redução das 

concentrações de O3. 

Durante a segunda campanha, a malha amostral também sofreu alguns problemas 

com amostras, os pontos 18, 19 e 21 foi furtados do ponto de amostragem, inviabilizando a 

quantificação da concentração do poluente para esses pontos.   
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Gráfico 6 - Dados passivos de O3 - 2ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Observa-se no Gráfico 6 que o as concentrações de O3 na segunda campanha 

ficaram abaixo dos níveis recomendados pela OMS, em destaque o ponto 12 que obteve 

concentração próxima ao limite recomendado. Observa-se, também, que os níveis de 

concentração da segunda campanha foram mais baixos quando comparados aos da primeira 

campanha devido influências da dinâmica atmosférica. A influência de ventos e, 

principalmente, os ventos alísios de sudeste constituem fatores governantes no 

comportamento do poluente. Observa-se no tópico seguinte alguns dados meteorológicos 

adquiridos na área de estudo que mostram relação com o comportamento da distribuição de 

concentração do poluente.  

É importante considerar a diferença de pontos quantificados entre a primeira e 

segunda campanha. Mas, a comparação dos dados é possível. Ao analisar os mesmos pontos 

separadamente observa-se no ponto 12 um destaque, onde na primeira campanha ele 

ultrapassa os níveis recomendados pela OMS e na segunda campanha fica um pouco abaixo 

do limite.  
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5.2 Dados Meteorológicos 

5.2.1 Estação Meteorológica 

Na Figura 12 pode-se observar a rosa dos ventos adquirida para o ponto de 

aquisição de dados meteorológicos localizado no Sítio de área rural (SAR) durante a primeira 

campanha de amostragem, já na Figura 13 observa-se a rosa dos ventos do SRA durante a 

segunda campanha de amostragem. 

De acordo com a Figura 12 observa-se a predominância dos ventos vindos da 

região sul durante a primeira campanha. Já no período da segunda campanha o 

comportamento dos ventos modificou e a direção predominante dos ventos foi da região 

noroeste, mas apresentou ventos com menores velocidades vindos de outras direções, como 

observa-se na Figura 13.  

 

Figura 12 - Rosa dos ventos do SAR 1ªC   Figura 13 - Rosa dos Ventos do SAR 2ªC 

              

Fonte: Elaborado pelo autor (2017).    Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Na Figura 14 observa-se a rosa dos ventos adquirida para o ponto de amostragem 

de dados meteorológicos localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) durante a primeira 

campanha de amostragem, já na Figura 15 observa-se a rosa dos ventos da UBS durante a 

segunda campanha de amostragem. 

Ao relacionar a primeira e segunda campanha, observa-se uma similaridade entre 

a velocidade e direção dos ventos na primeira e segunda campanha na UBS. Nas duas 

campanhas, de acordo com as Figuras 14 e 15, a predominância foram ventos provenientes da 

região leste, com velocidades entre 0,5 e 3,6 m/s na primeira campanha e entre 0,5 e 5,7 m/s 
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na segunda campanha, as maiores velocidades e diferentes direções dos ventos caracteriza 

uma influência direta para as concentrações dos poluentes. 

 

Figura 14 - Rosa dos Ventos da UBS 1ªC     Figura 15 - Rosa dos ventos da UBS 2ªC 

                  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).     Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

Na Figura 16 observa-se a rosa dos ventos adquirida para o ponto de amostragem 

de dados meteorológicos localizado na Escola da Comunidade da Parada (ECP) durante a 

primeira campanha de amostragem. Na segunda campanha, as velocidade e direção dos 

ventos foi considerada desprezível, inferiores à 0,5 m/s, dessa maneira, não foi possível a 

elaboração de rosa dos ventos para este ponto durante esse período de coleta. Porém, era 

esperado que a velocidade dos ventos nesse período fossem superiores. 

Observa-se na primeira campanha que os ventos oriundos de Sudeste predominam 

na Comunidade da Parada e apresentam baixa velocidade, compreendida no intervalo de 0,5 a 

2,10 /s. 
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Figura 16 Rosa dos ventos da ECP 1ªC 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Na Figura 17 observa-se a rosa dos ventos adquirida para o ponto de amostragem 

de dados meteorológicos localizado na Escola da Comunidade da Taíba (ECT) durante a 

primeira campanha de amostragem, já na Figura 18 observa-se a rosa dos ventos da ECT 

durante a segunda campanha de amostragem. 

Ao relacionar a primeira e segunda campanha, observa-se uma diferença 

significativa na direção dos ventos, porém eles apresentam, em média, mesma intensidade, 

com velocidade compreendida no intervalo de 0,5 a 2,1 m/s. Durante a primeira campanha os 

ventos apresentaram, principalmente, origem da região Nordeste, enquanto que na segunda 

campanha os ventos predominantemente têm origem da região Sudeste, podendo influenciar 

numa mudança de direção na dispersão dos poluentes atmosféricos, porém seriam necessário 

maior  quantidade de pontos amostrais durante todo o período de amostragem passiva para ter 

uma melhor observação desse comportamento. 
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Figura 17 - Rosa dos ventos da ECT 1ªC     Figura 18 - Rosa dos Ventos da ECT 2ªC 

                  
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).      Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Na Figura 19 observa-se a rosa dos ventos adquirida para o ponto de amostragem 

de dados meteorológicos localizado em São Gonçalo do Amarante (SGA) durante a primeira 

campanha de amostragem, já na Figura 20 observa-se a rosa dos ventos de SGA durante a 

segunda campanha de amostragem. 

Ao relacionar a primeira e segunda campanha, observa-se uma inversão na 

direção dos ventos, porém as velocidades apresentam similaridade,onde na segunda campanha 

os ventos apresentam velocidade um pouco inferior àqueles da primeira campanha. Durante a 

primeira campanha os ventos apresentaram origem, predominantemente, da região Sudeste, 

enquanto que durante a segunda campanha esses ventos inverteram-se para as regiões 

Noroeste e Sudoeste, principalmente. A velocidade e as direções dos ventos apresentam 

influência direta sobre o comportamento da concentração dos poluentes atmosféricos em 

diferentes espaços da área amostrada. Assim, a menor velocidade das direções dos ventos 

podem permitir um comportamento de dispersão mais uniforme das plumas de poluentes na 

área. 
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Figura 19 - Rosa dos Ventos de SGA 1ªC      Figura 20 - Rosa dos ventos de SGA 2ªC 

                     
Fonte: Elaborado pelo autor (2017).     Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
  

De acordo com a velocidade dos ventos foi possível a elaboração do Gráfico 7 que 

permite observar mais claramente que as velocidades apresentaram níveis muito baixo na 

região podendo ser explicado pela estabilidade atmosférica na região, além de ausência de 

interferâncias topográficas acentuadas, impedindo, dessa maneira, diferenças drásticas de 

gradientes de pressão que são responsáveis pela formação dos ventos. (AGUIAR, 2016) Além 

disso, a região é predominantemente rural, assim a ausência de prédios e edifícios não 

caracterizam a área com formação de cânions urbanos, dessa maneira os ventos não sofrem 

canalização e se comportam de maneira mais dissipada, com maior uniformidade no 

ambiente. (AGUIAR, 2016) 
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Gráfico 7 - Velocidade dos Ventos 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Ao relacionar esses dados com as concentrações de NO2, SO2 e O3, observou-se 

certa influência, de modo que no sítio de área rural as concentrações dos poluentes foram 

mais baixas durante a segunda campanha, relacionando-se à maior velocidade dos ventos na 

região. Na primeira campanha, observou-se um maior direcionamento da pluma de poluente 

para a região oeste/noroeste sob a influência de ventos de leste com maiores velocidades. Nos 

outros pontos de amostragem as velocidades dos ventos foram menores durante a segunda 

campanha, assim, o fator governante da dispersão dos poluentes podem ter sido outros fatores 

que não foram medidos nesse trabalho, além de considerar o comportamento dos ventos 

alísios de sudeste governantes na região. 

Outro parâmetro analisado pela Estação Meteorológica foi a temperatura 

atmosférica, parâmetro que pode influenciar diretamente na dispersão atmosférica, através de 

influências sobre a densidade da massa de ar.  
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Gráfico 8 - Temperatura atmosférica 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

No Gráfico 8 observa-se a média das temperaturas adquiridas nos pontos de 

amostragem. Através desse gráfico é possível observar a uniformidade das temperaturas nos 

dois períodos de amostragem, evidenciando uma baixa variabilidade, porém as temperaturas 

da segunda campanha são irrisoriamente mais elevadas, o que pode ser justificado pela maior 

incidência solar características nos últimos meses da região equatorial do Planeta. (AGUIAR, 

2016). Além disso, a similaridade entre as temperaturas pode ser decorrente das duas 

campanhas de amostragem terem sido realizadas durante o período de estiagem, apresentando, 

dessa maneira, características meteorológicas semelhantes. (AGUIAR, 2016) 

Dessa maneira, a temperatura não representou um fator governante no 

comportamento das diferentes concentrações dos poluentes durante a primeira e segunda 

campanha.  

 

5.3 Dispersão espacial 

Nesse estudo, espera-se que a dispersão espacial na vertical se sobressaia sobre a 

horizontal devido o período de amostragem ter abrangido o período seco. Não é que a 

dispersão horizontal não ocorra, mas os gases ficam com maior liberdade na coluna de ar 
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vertical e podem subir na atmosfera devido à baixa densidade molecular, isso pode fazer com 

que a pluma de dispersão não se espalhe muito horizontalmente na área de estudo e que as 

amostras possam obter baixas concentrações dos analitos porque parte do poluente pode ter 

migrado para partes superiores da atmosfera.   

 

 5.3.1 Dióxido de Nitrogênio 

Como resultado do uso do software ArcGis 10.2.1 obteve-se a geração de um 

modelo de dispersão espacial das concentrações de NO2 através de ferramentas geoestatísticas 

e de dados amostrados no município de São Gonçalo do Amarante durante a primeira 

campanha de amostragem. Na Figura 21 pode-se observar o mapa de dispersão de NO2 da 

primeira campanha: 

 

Figura 21 - Dispersão espacial do NO2 - 1ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

No mapa de dispersão para as concentrações diárias de NO2 durante a primeira 

campanha foi possível observar que as maiores concentrações estão presentes numa pluma 

originada próxima à região do complexo industrial,  apresentando dispersão na área, 
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principalmente por ventos alísios de sudeste que foram o fator governante de dispersão nesse 

estudo.  

É possível observar os elevados níveis do poluente próximo às fontes emissoras, 

caracterizando a dinâmica do poluente primário.  

É importante observar que os ventos da baixa troposfera obtidos com a coleta da 

estação meteorológica não apresentaram significância nessa dispersão, sendo outros fatores 

mais relevantes, como advecção, difusão (espalhamento entre moléculas com ausência de 

ventos), ventos alísios de sudeste.  

Nesse mapa de dispersão outro fato que chama atenção é a grande concentração 

do poluente numa grande área, podendo ser justificado pela ocorrência de queimadas de lixo e 

terrenos que de acordo com conversas informais com residentes do local ocorrem com 

frenquência. 

A utilização do software para o tratamento dos dados de NO2 da segunda 

campanha com o intuito de promover a dispersão espacial na área de estudo promoveu a 

construção do mapa presente na Figura 22.  

 

Figura 22 - Dispersão espacial do NO2 - 2ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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No mapa de dispersão para as concentrações diárias de NO2 durante a segunda  

campanha foi possível observar que as maiores concentrações numa pluma originada próxima 

à região do complexo industrial sendo dispersa na área, principalmente, por ventos alísios de 

sudeste. As concentrações encontradas na segunda campanha foram relativamente menores 

quando comparadas as da primeira campanha devido à época e influências diversas sobre a 

dispersão e possíveis reduções de fontes emissoras na região durante esse período de 

amostragem, pois observa-se uma redução significativa das concentrações de NO2 nas 

proximidades do Porto quando relaciona-se o mapa de dispersão da primeira e segunda 

campanha, Figuras 21 e 22 respectivamente. 

 

 

5.3.2 Dióxido de Enxofre 

A partir da utilização do software ArcGis 10.2.1 foi possível a elaboração do mapa 

de dispersão de SO2 durante a primeira e segunda campanha de amostragem, Figuras 23 e 24 

respectivamente. 
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Imagem 23 - Dispersão espacial do SO2 - 1ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

A partir do mapa de dispersão de SO2 da primeira campanha (Figura 23) é 

possível observar que as concentrações diárias de SO2 apresentam níveis mais elevados na 

região próxima do complexo industrial e que ai dispersando para a região noroeste de acordo 

com a ação predominante dos ventos alisios de sudeste, característicos do Ceará. Observa-se 

também os baixos níveis de SO2 na região próxima ao núcleo urbano de São Gonçalo do 

Amarante. Assim como nesse estudo influência dos ventos alísios de sudeste foi considerada 

importante em estudos realizados por ROCHA et al, 2017 em Foratelza, CE. 

Para a segunda campanha de amostragem foi possível a confecção do mapa de 

dispersão das concentrações diárias de SO2, presente na Figura 24. 
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Figura 24 - Dispersão espacial do SO2 - 2ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

No mapa de dispersão para as concentrações diárias de SO2 da segunda  campanha 

foi possível observar que as maiores concentrações numa pluma originada próxima à região 

do complexo industrial sendo dispersa na área, principalmente por ventos alisios de sudeste, 

são os característicos do Ceará como um todo. As concentrações encontradas na segunda 

campanha foram relativamente menores quando comparadas as da primeira campanha devido 

à influência de vários fatores de dispersão atmosférica que não foram considerado nesse 

estudo. 

A partir da pluma gerada do poluente observa-se que na segunda campanha ela 

obteve um espalhamento maior quando comparada à da primeira campanha, isso pode 

caracterizar menores velocidades dos ventos, diferenças de direções do vento e uma maior 

ação de outros fatores sobre essa pluma, como a difusão (espalhamento do compostos via 

moléculas de acordo com gradiente de concentração sem atuação de ventos). (MARTINS, 

2006) 
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5.3.3 Ozônio 

As amostras de ozônio da primeira campanha sofreram alguns problemas com as 

análises laboratoriais, assim, só foram possíveis as quantificações de 19 amostras dessa 

campanha que foram plotadas no mapa de dispersão. O mapa de dispersão espacial presente 

na Figura 26 foi elaborado no software ArcGis 10.2.1 a partir do valor das concentrações de 

O3 dos 19 pontos amostrados e analisados em laboratório. 

 

Figura 25 - Dispersão espacial do O3 - 1ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

A Figura 25 permite observar que o O3, poluente secundário, não apresenta altas 

concentrações próximo às principais fontes de emissão devido aos processos químicos do seu 

principal prercursor (NO2) e de processos físicos na atmosfera, como difusão, advecção, 

dispersão. É importante relacionar as concentrações de O3 com as de óxidos de nitrogênio em 

geral, principalmente o NO2 que foi analisado neste estudo, observa-se nessa relação um 

comportamento inverso na concentração dos poluentes na distribuição espacial. Onde há 

maiores concentrações de NO2 (próximo às fontes emissoras) há menores concentrações de 

O3, devido, principalmente, às relações químicas entre esses compostos. As maiores 
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concentrações de O3 irão ter maiores níveis em áreas distântes das fontes emissoras de 

poluentes primários precursores. (MARTINS, 2006) 

Apesar da perca de amostras na primeira campanha foi possível observar um 

comportamento esperado de dispersão da pluma de poluentes de O3. Dessa maneira, o 

trabalho não apresentou grandes prejuízos, apesar da perca na resolução espacial na dispersão 

do poluente.  

Durante a segunda campanha , 3 amostradores foram furtados da área de estudo 

no período de coleta. Assim, na segunda campanha foi possível a quantificação das 

concentrações de O3 em 37 pontos na malha amostral. Assim, foi possível desenvolver o mapa 

de dispersão a partir dessa quantificação, observado na Figura 26. 

 

Figura 26 - Dispersão espacial do O3 - 2ª Campanha 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
 

Durante a segunda campanha, a malha amostral com maior quantidade de pontos 

proporcionou a observação com maior eficácia do comportamento inversamente proporcional 

entre os gases NO2 e O3. Ao observar as concentrações de O3 verificou-se maiores níveis em 

regiões mais distantes da fonte emissora, como consequência de relações químicas entre os 
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óxidos de nitrogênio e de relações físicas como efeitos de dispersão, difusão, advecção. 

(MARTINS, 2006) 

 

5.4 Relações de estudos  

Vários pesquisadores avaliaram as concentrações dos poluentes através de 

amostragem passiva, como pode ser observado na Tbela Em outras pesquisas é possível 13: 

 

Tabela 13 - Comparação de concentrações de NO2, SO2 e O3 em diferentes estudos 

Autor NO2 (µg/m³) SO2 (µg/m³) O3 (µg/m³) 

CAMPOS et al, 2010 3,60 a 12 1,8 a 11 17 a 37 

BUCCO, 2010 18,99 a 56,12 NAT NOR 

AYERS et al, 1998 8 a 24 0,2 a 12 NAT 

PERKAUSKAS e 

MIKELINSKIENE, 

1998 

9 a 80 7 a 25 NAT 

ESTE ESTUDO 0,28 a 13,74 0 a 28,10 0,83 a 165,9 
NOR - Não obteve resultado satisfatório; NAT - Não foi analisado no trabalho 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

 

É importante considerar as diferenças entre as metodologias usadas e área de 

amostragem nos estudos feitos, tendo em vista a diferença dos fatores influenciadores nas 

concentrações dos poluentes.  

Ao comparar as concentrações adquiridas em outros estudos com o presente 

estudo pode-se observar uma similaridade entre os intervalos de concentrações. Porém, as 

concentrações de ozônio desse estudo atingiram níveis considerados elevados quando 

comparados ao Campos et al, 2010 e Vieira, 2012. Para as diferenças entre as concentrações 

deve-se observar a malha amostral dos estudos e considerar que o O3 apresenta maiores 

concentrações em áreas mais distantes das fontes de emissões dos poluentes primários. Além 

disso, deve-se considerar, também, influências sazonais, climáticas, meteorológicas sobre o 

comportamento das concentrações dos analitos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento deste trabalho permitiu concluir que a dispersão espacial 

através do software ArcGis 10.2.1 foi realizada de maneira satisfatória, permitindo observar o 

comportamento da pluma de poluentes gasosos (NO2, SO2 e O3) oriunda de fontes emissoras 

da região. De acordo com o comportamento das plumas de poluentes atmosféricos foi 

possível observar a influencia dos complexos industriais sobre as concentrações dos mesmos 

na área, porém as concentrações obtidas na amostragem permitem concluir que os níveis 

presentes em legislação não foram excedidos. 

Além disso, foi possível observar que as concentrações dos poluentes em 

diferentes áreas da região de estudo. Foram influenciadas pelas condições climáticas, 

principalmente velocidade e direção dos ventos e a presença de atividades industriais na 

região. 

A partir da dispersão dos poluentes foi observada a influência dos parâmetros 

meteorológicos sobre o comportamento desses gases e contatou-se que os ventos da baixa 

troposfera não tem influência significativa na dispersão, porém os ventos alísios de sudeste 

representam fatores governantes para as dispersão desses gases. 

Este estudo, também,proporcionou a observação da distribuição espacial dos 

concentrações dos mesmos, assim, constatou-se que na área de estudo existem regiões de 

ocupação predominante dos poluentes deste estudo, onde eles se concentram e dissipam em 

maior escala.  

Com base no estudo e nas interpretações realizadas foi possível constatar que a 

metodologia passiva apresenta diversas vantagens, tais como: baixo custo, aplicabilidade em 

grande área amostral, logística simples e eficaz, e independência de fontes externas de 

energia.  

Esse trabalho apresenta grande relevância para a sociedade, pois possibilita 

oentendimento sobre os conhecimentos atmosféricos da região e sobre os poluentes 

estudados, formando uma base de dados disponíveis para estudos futuros e possíveis 

comparações com efeitos deletérios que os poluentes possam trazer à comunidade que se 

localiza próximo aos pontos de maiores concentrações dos poluentes. 
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