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RESUMO

RODRIGUES, Juliana Pilato. Modelagem matemática da dispersão de poluentes atmosféricos
como
etapa de
pré-seleção de locais
para instalação
de estações de
monitoramento da qualidade do ar em Paranaguá- PR. 2016. 83 f. Dissertação (Mestrado em
Ciência e Tecnologia Ambiental) – Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia
Ambiental, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2016.
Este estudo teve por objetivo sugerir locais para o monitoramento da qualidade do ar no
município de Paranaguá-PR. Para tal, foi utilizada modelagem matemática de dispersão de
poluentes atmosféricos, associada ao levantamento de informações sobre adensamento
populacional e distribuição de equipamentos urbanos nos bairros do município. Com o uso do
software de modelagem AERMOD foram simuladas as concentrações de CO, NOX, SO2, PTS e
HCT, considerando emissão veicular, industrial e do Porto de Paranaguá. Os dados
meteorológicos utilizados nas simulações consistiram em uma série horária de três anos. As
concentrações máximas horárias para CO, NOX, SO2, PTS e HCT foram 5572 µg m-3, 5741 µg
m-3, 1539 µg m-3, 3368 µg m-3 e 247 µg m-3, respectivamente. Para a média do período
modelado as concentrações para CO, NOX, SO2, PTS e HCT foram 340 µg m-3, 343 µg m-3, 94
µg m-3, 116 µg m-3 e 38,6 µg m-3, respectivamente. Foram sugeridos para a instalação de
estações de monitoramento da qualidade do ar os seguintes bairros: Alboit para estação
industrial, por pertencer à Zona de Interesse Portuário, que abriga atividades potencialmente
poluidoras; Costeira para estação residencial devido a sua relativa proximidade à zona
portuária; Vila Horizonte para estação veicular, por estar localizado entre vias de tráfego
intenso; Parque São Jorge para estação de fundo, por estar distantes de fontes de emissão
significativas e os bairros Porto dos Prades e Bockmann para estação comercial, por serem
bairros com características comercias e de centralidade, nos quais se supõe haver intensa
circulação de pedestres.
Palavras – chave: Paranaguá. Modelo de dispersão. Monitoramento da qualidade do ar.
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ABSTRACT

RODRIGUES, Juliana Pilato. Mathematical modeling of air pollutants dispersion such as preselection stage of local for the installation of air quality monitoring stations in Paranagua- PR.
2016. 83 f. Dissertation (Master of Environmental Science and Technology) - Graduate
Program in Environmental Science and Technology, Federal Technological University of
Paraná, Curitiba, 2016.
This study aimed to suggest locations for the monitoring of air quality in the city of Paranagua.
For this, mathematical modeling of air pollutants dispersion was used, associated with the
collection of information on population density and distribution of urban facilities in the city's
neighborhoods. The concentration of different air pollutants (CO, NOX, SO2, PTS e HCT) on
space and time were simulated using the modeling software AERMOD, considering vehicular,
industrial and the Port of Paranagua emission. The meteorological data used in the simulations
consisted of an hourly series of three years. The hourly maximum concentration to CO, NOX,
SO2, PTS e HCT were 5572 µg m-3, 5741 µg m-3, 1539 µg m-3, 3368 µg m-3 e 247 µg m-3,
respectively. The average concentration during the period considered to CO, NOX, SO2, PTS e
HCT were 340 µg m-3, 343 µg m-3, 94 µg m-3, 116 µg m-3 e 38,6 µg m-3, respectively. For the
installation of the air quality monitoring stations, the following neighborhoods were suggested:
Alboit for industrial station, because it belongs to the Zone of Interest Port, which has
potentially polluting activities; Coast for residential station due to its relative proximity to the
port area; Vila Horizonte to serve station, to be located between high-traffic roads; Parque Sao
Jorge to background station, to be far from significant emission sources and Port
neighborhoods of Prades and Bockmann to commercial station because they are neighborhoods
with commercial features and centrality, in which it is supposed be intense circulation of
pedestrians.
Key – words: Paranagua. Dispersion Model. Air quality monitoring.
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1 INTRODUÇÃO
A poluição atmosférica ocorre devido a processos naturais (atividade vulcânica,
decomposição de biomassa entre outros) e às atividades antrópicas: indústrias, agricultura,
geração de energia, uso de veículos e queimadas agrícolas.
A revolução industrial em meados do século XVIII, aliada à acelerada urbanização em
todo o planeta, intensificou os níveis de poluição devido à demanda de grande quantidade de
energia cuja principal forma de suprimento é a queima de combustíveis fósseis, que promove
liberação de elevadas concentrações de poluentes na atmosfera. As espécies geradas na
combustão incluem óxidos de enxofre (principalmente SO2), material particulado, monóxido e
dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. As indústrias (fontes fixas) e o
tráfego veicular (fontes móveis) são as principais fontes de deterioração da qualidade do ar em
ambientes urbanos, pois contribuem para elevados níveis desses poluentes, que são precursores
de poluentes secundários (ozônio e outros) e ocasionam problemas ambientais como chuva
ácida, aquecimento global e depleção de ozônio estratosférico além de danos aos organismos
vivos (SEINFELD; PANDIS, 2006).
Estimativas globais da Organização Mundial da Saúde apontaram a ocorrência de
aproximadamente 3,7 milhões de óbitos no ano de 2012, em decorrência da exposição à poluição
do ar externo (WHO, 2014). Para o Brasil, a Organização Mundial da Saúde estima que a
poluição atmosférica é responsável por cerca de 20 mil óbitos por ano (ARBEX et al., 2012).
Para impedir ou mitigar os efeitos nocivos da poluição atmosférica os órgãos ambientais
implementam ações de controle, as quais, em âmbito nacional, se concentram nos padrões
estabelecidos pelas resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente.
O atendimento aos padrões estabelecidos pelas legislações requer investimento em
pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento de equipamentos e dispositivos de controle da
poluição. Para controle da emissão veicular muitos automóveis possuem catalisadores, sistemas
de injeção eletrônica e são alimentados com biocombustíveis (etanol e biodiesel), os quais
podem substituir total ou parcialmente os combustíveis fósseis, minimizando dos efeitos das
emissões.
Nas atividades industriais, além de alterações no processo, o controle da poluição é feito
através do uso de dispositivos para remoção de todo ou parte dos poluentes antes do seu
lançamento ao ambiente externo. Dentre os dispositivos empregados têm-se filtros e coletores
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para remoção de material particulado. Para remoção de gases utilizam-se adsorvedores,
absorvedores, sistemas de conversão de substâncias e sistemas biológicos (VALLERO, 2008).
Aliado às diretrizes legais de qualidade do ar tem-se o monitoramento da qualidade do ar,
realizado para verificar a concentração de poluentes na atmosfera, avaliar o risco da população
exposta e cujos resultados possibilitam a tomada de decisão e execução de planos de ação para
mitigar quadros severos de poluição do ar.
O monitoramento da qualidade do ar é realizado através das redes de monitoramento, que
são duas ou mais estações localizadas em uma região, para determinação da concentração de
espécies químicas e medição de parâmetros meteorológicos.
A localização das estações de monitoramento deve permitir representatividade dos dados
monitorados (FRONDIZI, 2008), portanto, a seleção do local para sua instalação deve ser
precedida de estudo, o qual pode ser realizado a partir da modelagem da dispersão de poluentes
atmosféricos no município de interesse, de modo a se conhecer o perfil de concentração na
região devido às fontes de emissão, selecionando áreas mais críticas.
A modelagem da dispersão de poluentes atmosféricos é feita a partir de modelos de
dispersão, que são softwares que utilizam algoritmos matemáticos para simular o transporte de
poluentes e são alimentados com dados de emissão e meteorológicos para predição da
concentração nos receptores.
Um dos modelos mais utilizados para simulação da dispersão de poluentes atmosféricos é
o Aermod. Esse modelo foi desenvolvido pela AERMIC – American Meteorological Society
(AMS) e EPA – United States Environmental Protection Agency (EPA, 2004).
Nesse contexto, o presente estudo dedicou-se à modelagem matemática da dispersão de
poluentes atmosféricos sobre o município de Paranaguá, para propor uma rede de monitoramento
da qualidade do ar nessa região.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Propor uma rede de monitoramento da qualidade do ar no município de Paranaguá,
utilizando modelagem matemática da dispersão de poluentes atmosféricos para pré-seleção de
locais representativos para o monitoramento.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar levantamento das fontes de emissão atmosférica no município de Paranaguá;



Estimar as emissões dos navios no porto de Paranaguá, para: NOX, SO2, PTS, CO e HCT
e as emissões fugitivas de material particulado total, resultantes do carregamento e
transporte de grãos.



Verificar o impacto das emissões fugitivas de material particulado no Porto de Paranguá,
bem como das emissões industriais, veiculares e dos navios, para óxidos de nitrogênio
(NOx), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), Partículas Totais em
Suspensão (PTS) e hidrocarbonetos totais (HCT), no município de Paranaguá, a partir da
modelagem da dispersão de poluentes com o software AERMOD.



Sugerir, a partir dos resultados da modelagem matemática e outros critérios (densidade
demográfica dos bairros e presença de equipamentos urbanos), locais adequados para
instalação de estações de monitoramento da qualidade do ar e quais parâmetros devem
ser monitorados.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
Segundo a Resolução SEMA 016/2014, poluição atmosférica é definida como:

Degradação da qualidade da atmosfera resultante de atividades que direta ou
indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; criem
condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a
biota; afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou
energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.

As emissões atmosféricas são provenientes de fontes naturais e de fontes antrópicas. Na
primeira categoria tem-se a decomposição de matéria orgânica, dispersão de pólen e esporos,
emissões do solo e da superfície da água e atividade vulcânica (GODISH, 2003). Para as fontes
antrópicas são exemplos as atividades industriais, emissão veicular, geração de energia,
queimadas agrícolas, entre outras.
Os principais poluentes lançados na atmosfera são provenientes do processo de
combustão incompleta de combustíveis, principalmente fósseis (gasolina e diesel), que ocorre
quando não há oxigênio em quantidade estequiométrica suficiente para promover a queima
completa, dentre outras condições do processo, tal como temperatura. Estes poluentes são
denominados primários, uma vez que são emitidos diretamente da fonte, tais como os óxidos de
nitrogênio (NOX) e enxofre (SOX), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2),
alcoóis, aldeídos, hidrocarbonetos, ácidos orgânicos e material particulado (GUARIEIRO;
VASCONCELLOS; SOLCI, 2011).
A comunidade científica dedicada ao estudo da poluição do ar tem relacionado diversos
efeitos adversos à exposição humana a ambientes poluídos. Esses efeitos dependem do tipo de
poluente, nível de exposição e susceptibilidade de cada indivíduo. Os efeitos tipicamente
observados são: comprometimento no funcionamento dos pulmões, ataques de asma, aumento do
uso de medicação, aumento das internações hospitalares, aumentos dos atendimentos de
emergência, desenvolvimento de doenças respiratórias e morte prematura (WHO, 1999).
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3.1.1 Poluentes atmosféricos
A Resolução SEMA 016/2014 define poluente atmosférico como qualquer forma de
matéria sólida, líquida, gasosa ou de energia que, presente na atmosfera, cause ou possa causar
poluição atmosférica.
Dependendo de como são formados, os poluentes atmosféricos são classificados como
primários ou secundários. Os poluentes primários são os emitidos diretamente da fonte, enquanto
que os secundários se formam a partir de reações químicas entre os poluentes primários
(KUNZLI et al., 2010).
O nível de poluição atmosférica é avaliado a partir da medição da concentração de
poluentes presentes no ar; para tal, há um grupo de poluentes que atuam como indicadores da
qualidade do ar, adotados universalmente e cuja escolha baseou-se na frequência de ocorrência e
de seus efeitos adversos, são eles: material particulado (MP), dióxido de enxofre (SO2),
monóxido de carbono (CO), ozônio (O3) e óxidos de nitrogênio (NOX). O Conselho Nacional do
Meio Ambiente estabeleceu por meio da Resolução OCNAMA 03/90 os padrões de qualidade do
ar para esses gases (CONAMA, 1990; CETESB, 2014).
3.1.1.1 Monóxido de carbono
O monóxido de carbono (CO) é um gás inodoro, insípido e incolor, emitido por fontes
antrópicas e naturais. O CO é formado na atmosfera a partir da oxidação do metano (CH4) e
outros hidrocarbonetos não metanos (GODISH, 2003). É encontrado em maiores concentrações
nas cidades, devido as emissões dos veículos automotores, e à combustão incompleta em
processos industriais.
Em sistemas de combustão bem ajustados, praticamente todo CO é oxidado a CO2,
gerando baixa emissão de CO, na faixa de ppm (partes por milhão). Tem-se elevadas emissões
de CO em sistemas de combustão sob condições inadequadas, como baixa temperatura e
porcentagem irregular de oxigênio (GÓMEZ-GARCÍA; PITCHON; KIENNEMANN, 2004).

.

O CO afeta a concentração troposférica do radical hidroxila (OH ) e do ozônio (O3) e
como consequência, o potencial oxidante da atmosfera, conforme reações (1) e (2) (GODISH,
2008).

.

CO + OH

.
2+ H
CO


(1)
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.

.

H + O2  HO 2

(2)

O CO é um gás tóxico para homens e animais. Quando inalado, difunde-se para o sangue
a partir dos alvéolos pulmonares (PROCKOP; CHICHKOVA, 2007). Esse gás se liga
rapidamente à hemoglobina (proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sistema
circulatório), pois possui uma afinidade com esta 210 vezes maior do que o oxigênio
(CARDIGA et al., 2015). Forma-se o complexo carboxihemoglobina, o que provoca redução da
capacidade de transporte de oxigênio do sangue, conduzindo a hipoxia tecidual (baixo teor de
oxigênio nos tecidos). Concentrações elevadas causam déficit neurológico e podem levar a óbito
por asfixia (WHO, 1999).

3.1.1.2 Óxidos de nitrogênio
Óxidos de nitrogênio é o termo genérico dado a um grupo de gases altamente reativos,
contendo nitrogênio e oxigênio em diferentes proporções (KUNZLI, 2010), incluindo o ácido
nitroso e ácido nítrico (EPA, 2015). Segundo a Resolução SEMA nº 16/2014 e Seinfeld e Pandis
(2006), os óxidos de nitrogênio são definidos como a soma do NO (óxido nítrico) + NO2
(dióxido de nitrogênio), expresso como NO2.
Processos de combustão a altas temperaturas são responsáveis pela emissão dos NOX,
sendo que desses, 90 a 95% é referente ao NO, o qual é rapidamente oxidado a NO2 na atmosfera
(TEIXEIRA, 2005).
O NO2 é precursor do ozônio troposférico (O3), pois quando fotolizado pela luz solar gera
óxido nítrico e oxigênio atômico e este último reage com gás oxigênio (O2), gerando ozônio.
Uma vez formado, o ozônio reage com NO, regenerando o NO2 (JACOB, 1999). O NO2 ao
reagir com oxigênio atômico (O) forma NO e O2, conforme reações as reações de (3) a (6).
NO2 + hv  NO + O

(3)

O + O2  O3

(4)

O3 + NO  NO2 + O2
NO2 + O  NO + O2

(5)
(6)

O NO2 é precursor da chuva ácida, pois ao reagir com a água presente no ar, forma os
ácidos nítrico (HNO3) e nitroso (HNO2), conforme reação (7), sendo o primeiro um dos
principais responsáveis pela acidez das precipitações (VALLERO, 2008).
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2NO2 + H2O  HNO2 + HNO3

(7)

A chuva ácida causa efeitos adversos às florestas e vegetação, aos materiais e estruturas e
promove acidificação das águas superficiais, ocasionando danos aos organismos aquáticos
(SEINFELD; PANDIS, 2006). Interfere na química dos solos ao causar lixiviação de cátions,
reduzindo a capacidade de troca catiônica dessa matriz. A acidez do solo promove também
lixiviação de metais potencialmente tóxicos, como mercúrio, chumbo, etc. (GODISH, 2008).
O NO é um gás incolor, inodoro e não tóxico. É emitido para atmosfera a partir da
oxidação fotoquímica da amônia e de processos de nitrificação e desnitrificação no solo. O uso
de veículos, queima de combustíveis fósseis em estações de geração de energia elétrica, caldeiras
industriais e incineradores municipais são atividades humanas que emitem NO (GODISH, 2003).
O NO2 é um gás de coloração variando de amarelo a castanho, dependendo de sua
concentração na atmosfera. Apresenta forte odor, toxicidade e corrosividade (GODISH, 2003).
Entre os óxidos de nitrogênio, o NO2 é o de maior interesse do ponto de vista da saúde humana
(WHO, 2000). Por ser solúvel em água, atinge porções periféricas do pulmão quando inalado
(CANÇADO et al, 2007), causando irritação a esses órgãos,

além de aumentar a

susceptibilidade às infecções respiratórias (EPA, 2015).

3.1.1.3 Dióxido de enxofre
O dióxido de enxofre é um gás incolor, emitido para atmosfera por vulcões, veículos a
diesel, refinarias de petróleo e outros processos industriais (WHO, 2000).
O SO2 é precursor da chuva ácida, pois na atmosfera é oxidado à SO3, cujo tempo de
meia vida é curto (da ordem de segundos) dada sua alta afinidade por água (GODISH, 2008).
2 SO2 + O2  2SO3

(8)

SO3 + H2O  H2SO3

(9)

O SO2 também é responsável pela geração de sulfatos secundários, que contribuem para
formação do material particulado na atmosfera (MORENO et al., 2007).
Esse gás apresenta toxicidade para os seres humanos, afetando a mucosa dos olhos, nariz,
garganta e do trato respiratório. Aumenta a reatividade brônquica, facilitando a broncoconstrição
(contração do músculo liso da parede brônquica) (KUNZLI, 2010).
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3.1.1.4 Ozônio
O ozônio (O3) é um importante oxidante atmosférico. Na troposfera ele é formado a partir
de reações fotoquímicas na presença de espécies precursoras, como óxidos de nitrogênio e
hidrocarbonetos (WHO, 2003).
Na estratosfera o ozônio é um gás essencial, pois absorve radiação solar de comprimentos
de onda compreendidos entre 240 e 290 nm (UV-C – ultravioleta C) (SEINFELD; PANDIS;
2008), que são extremamente nocivos dada a sua elevada energia.

Nesta camada ele é

continuamente formado e destruído, conforme reações de (10) a (13) (JACOB, 1999; GODISH,
2008).
O2 + hv  O + O

(10)

O + O2  O3

(11)

O + O3  2O2

(12)

O3 + hv  O2 + O

(13)

Elevadas concentrações de ozônio ao nível do solo promove oxidação dos tecidos
biológicos em plantas (JACOB, 1999). Para um longo tempo de exposição, os efeitos tóxicos do
ozônio em humanos consistem em mudanças na função pulmonar, capacidade de resposta das
vias aéreas aumentada, bem como inflamação das mesmas (WHO, 1999).

3.1.1.5 Material particulado

Material particulado é o conjunto de poluentes constituído de poeira, fuligem, fumaça e
gotículas de líquidos, cuja composição é altamente variável, apresentando partículas de
diferentes fontes e tamanhos. O material particulado é emitido no ar por indústrias, usinas de
geração de energia, queima a céu aberto, atividades agrícolas (aração, cultivo etc.), construções,
mineração, incêndios florestais, por veículos, etc. (VALLERO, 2008).
As partículas menores que 50 µm são denominadas Partículas Totais em Suspensão
(PTS) (CETESB, 2008). Partículas com diâmetro inferior a 10 µm recebem a denominação
partículas inaláveis e se acumulam no sistema respiratório. Têm-se as partículas respiráveis que
são as de diâmetro inferior a 2,5 µm. Elas se depositam nos alvéolos pulmonares (WHO, 2014) e
têm sido associadas ao aumento de doenças respiratórias e diminuição do funcionamento
pulmonar (VALLERO, 2008).
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3.1.1.6 Hidrocarbonetos
Hidrocarbonetos incluem um grande número de espécies químicas contendo apenas
carbono e hidrogênio. Têm-se hidrocarbonetos formados por ligações simples entre carbonos
(denominados de alcanos ou parafinas, como o metano), ligações duplas (alcenos) e triplas
(alcinos). Os alcanos, alcenos e alcinos recebem a denominação de hidrocarbonetos alifáticos,
dada sua estrutura em cadeia. Os hidrocarbonetos cuja estrutura é baseada no anel benzeno
(C6H6) são denominados aromáticos, tais como o xileno, tolueno, etilbenzeno (SEINFELD;
PANDIS, 2006).
Os hidrocarbonetos aromáticos são comumente encontrados no ar ambiente devido ao seu
difundido uso como solventes e aditivos em combustíveis (GODISH, 2008).
Hidrocarbonetos contendo de 1 a 4 carbonos são gases em condições ambientais; aqueles
com 5 a 12 átomos de carbono são líquidos voláteis; hidrocarbonetos com elevado número de
carbono são líquidos ou sólidos semivoláteis ou sólidos não voláteis (GODISH, 2008).
Dentre os hidrocarbonetos, há os hidrocarbonetos não metanos, que compreendem os
hidrocarbonetos totais, subtraindo-se a fração referente ao metano. Esses hidrocarbonetos
desempenham importante papel na fotoquímica da atmosfera e as principais fontes antrópicas de
emissão são os processos de combustão de fontes móveis (veículos) e estacionárias, refinamento
de petróleo, produção de solventes, gás e óleo e queima de biomassa (GODISH, 2008;
VALLERO, 2008).
Os hidrocarbonetos oriundos de fontes biogênicas incluem emissões dos solos e das
árvores (isopreno e monoterpenos), pradarias e oceanos, sendo essas emissões de maior
magnitude, em termos globais, do que as antrópicas (GODISH, 2008).
Os hidrocarbonetos são irritantes dos olhos, nariz, pele e trato respiratório superior.
Vários hidrocarbonetos, como o benzeno, são mutagênicos e cancerígenos (FUNDAÇÃO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, 2012).

3.2 DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS
A dispersão de substâncias em qualquer matriz ambiental (água, solo, ar) é resultado da
combinação dos processos de advecção e difusão. A advecção consiste no transporte do poluente
devido ao movimento do fluido. Na difusão, o transporte das moléculas ocorre de regiões de alta
concentração para regiões de baixa concentração, mesmo na ausência de movimento do fluido,
devido ao gradiente de concentração (SOCOLOFSKY; JIRKA, 2005).
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A equação diferencial que descreve o transporte de poluentes é obtida a partir do conceito
de conservação de massa (Fischer et al., 1979).
𝜕𝐶
𝜕𝑡

𝜕𝐶

𝜕𝐶

𝜕𝐶

𝜕2𝐶

𝜕2𝐶

𝜕2 𝐶

+ 𝑢 𝜕𝑥 + 𝑣 𝜕𝑦 + 𝑤 𝜕𝑧 = 𝐷 [𝜕𝑥 2 + 𝜕𝑦 2 + 𝜕𝑧 2 ] + 𝑅(𝐶, 𝑡) + 𝑆(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)

(14)

Onde:
C: concentração da espécie química considerada [ML-3];
u: componente da velocidade segundo a direção x [LT-1];
v: componente da velocidade segundo a direção y [LT-1];
w: componente da velocidade segundo a direção z [LT-1];
D: coeficiente de difusão molecular da espécie [L2T-1];
R: taxa de geração da espécie devido à reações químicas [ML3T-1];
S: taxa de extinção do poluente no volume de controle [ML3T-1];
x, y, z = distância ao longo do respectivo eixo coordenado [L];

A primeira parcela do lado esquerdo da igualdade refere-se à variação da concentração da
espécie química no tempo e as três parcelas seguintes representam a quantidade de poluente que
sai do volume de controle devido à advecção. A primeira parcela do lado direito é referente aos
processos difusivos, a segunda refere-se às reações químicas que podem ocorrer no volume de
controle. A última parcela refere-se à geração de poluentes no volume de controle.
A dispersão de poluentes na atmosfera é influenciada tanto pelas características da fonte
emissora (velocidade e temperatura do gás de saída, altura e diâmetro da chaminé), quanto pelas
condições meteorológicas, tais como vento, temperatura e estabilidade atmosférica, pressão,
entre outras.

(a) Vento

O vento influencia na dispersão da pluma de contaminantes atmosféricos, pois ele
aumenta o processo de mistura (ELMINIR, 2007) e transporta os poluentes em uma direção
predominante. A velocidade do vento condicionará o tempo de viagem da pluma e sua diluição.
O movimento altamente irregular do vento é denominado turbulência, a qual se caracteriza por
vórtices circulares de dimensões e direção variáveis (VARELLO, 2008). A turbulência promove
maior mistura atmosférica, consequentemente, a dispersão é favorecida (GODISH, 2008).
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(b) Temperatura e estabilidade atmosférica

A estabilidade atmosférica é determinada pelo gradiente vertical da temperatura.
Considera-se que uma parcela de ar localizada a uma certa altitude na atmosfera não troca
energia com a vizinhança, logo, ela se eleva adiabaticamente (JACOB, 1999).
A taxa com a qual a temperatura diminui com a altitude é denominada taxa de declínio
atmosférica (atmosferic lapse rate), representada por (Λ). A taxa com a qual a temperatura da
parcela de ar diminui com o aumento da altitude denomina-se taxa de declínio adiabática,
representada por ( cujo valor é de 9,8 K km-1 (JACOB, 1999).
Quando Λ é maior do que tem-se uma atmosfera instável, pois a parcela de ar está mais
aquecida do que o ar circundante, o que a torna menos densa e promove sua movimentação a
altitudes mais elevadas. Nessa condição atmosférica, os poluentes são rapidamente misturados,
devido ao movimento vertical das massas de ar. Quando > Λ a atmosfera encontra-se estável,
pois a parcela de ar resfria-se rapidamente, tornando-se mais densa, ocasionando uma resistência
ao movimento vertical, assim, a parcela de ar tente a espalhar-se horizontalmente (SEINFELD;
PANDIS, 2006).
Quando é igual a Λ, tem-se uma atmosfera neutra, condição que ocorre em dias de
nebulosidade (pois ela impede a entrada de radiação solar) e ventos intensos, sendo a dispersão
relativamente boa nessa condição (GODISH, 2003).
O resfriamento radiativo do solo durante a noite e o aquecimento durante o dia é
responsável pela variação diária na estabilidade atmosférica.
No período noturno (principalmente com ventos fracos e ausência de nuvens), devido ao
resfriamento do solo, a camada de ar da superfície é mais fria em comparação a camada de ar
acima, caracterizando inversão térmica. Tem-se uma camada estável nesse período, na qual os
poluentes lançados ficam aprisionados, podendo alcançar concentrações relativamente altas
(SEINFELD; PANDIS, 2006). Se houver ventos fortes no período noturno, ter-se-á uma
atmosfera moderadamente estável, pois a camada de ar frio da superfície elevar-se-á devido à
turbulência mecânica (JABOB, 1999).
O aquecimento gradativo do solo que se inicia pela manhã, quebra a inversão térmica,
tornando a atmosfera instável no período vespertino (JACOB, 1999). Em áreas urbanas, os
poluentes emitidos apresentam maior concentração pela manhã em comparação à tarde,
considerando o mesmo tráfego de veículos (SEINFELD; PANDIS, 2006).
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Devido a esse fluxo de calor, tem-se a formação de uma camada instável em contato
direto com a superfície, denominada camada de mistura, na qual ocorrerá a dispersão dos
poluentes nela emitidos. A altura da camada de mistura é variável no tempo e no espaço,
aumentando à medida que a temperatura se eleva (STULL; 1998; CIMORELLI et al, 2005;
HOSSEINIEBALAM; GHAFFARPASAND, 2015). Ela se estende, normalmente, de 1 a 2 km
(WALLACE; HOBBES, 2006). Durante o dia a camada de mistura é caracterizada por vigorosa
mistura turbulenta (SEINFELD; PANDIS, 2006).

(c) Pressão

Quando uma área é controlada por um sistema de baixa pressão atmosférica, o ar na
atmosfera inferior converge e sobe, promovendo a dispersão e diluição de poluentes. Em
contraste, quando uma área está sob o controle de um sistema de alta pressão atmosférica, o ar
torna-se estável, impedindo a dispersão e a diluição dos poluentes (LI et al., 2014).

Há muitos estudos dedicados a avaliar a correlação entre as variáveis meteorológicas e a
concentração de poluentes no ar.
Zhang et al. (2015) avaliaram a relação entre os fatores meteorológicos e a concentração
de PM2,5, PM10, CO, SO2, NO2 e O3 em três cidades da China, sendo evidenciada nos três locais
uma tendência sazonal para PM2,5, PM10, CO, SO2 e NO2, cujas concentrações foram mais
elevadas no inverno em comparação ao verão. Li et al. (2014) também constataram o mesmo ao
obterem coeficiente de correlação negativa entre a temperatura do ar e o índice de poluição na
China. Os autores também obtiveram correlações negativas entre o índice de poluição e umidade
relativa do ar, precipitação e velocidade máxima do vento, indicando que esses parâmetros
meteorológicos favorecem a dispersão. Entre a pressão atmosférica e o índice de poluição foi
obtida correlação positiva, tal como encontrado por Hosseiniebalam e Ghaffarpasand (2015).
Elminir (2007) obteve correlação positiva entre as concentrações de PM10 e a velocidade
do vento durante o verão, sugerindo que o solo e superfícies urbanas podem ser fontes de
ressuspensão de partículas. O autor também obteve correlação negativa entre as concentrações
de SO2 e NO2 e umidade relativa, verificando maior concentração no inverno.
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3.3 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR
O monitoramento da qualidade do ar é um instrumento da gestão da qualidade do ar e a
principal fonte de avaliação da exposição humana à poluição, devendo contemplar áreas com
concentrações máximas e áreas com elevada densidade populacional (WHO, 1999).
Esse monitoramento é realizado a partir das estações de qualidade do ar. Têm-se as
estações manuais e as automáticas.
As estações automáticas são equipadas com analisadores (ou monitores) específicos para
cada parâmetro, bomba para sucção do ar externo, computador para recepção dos dados, uma
linha telefônica para transmissão dos dados até a central ou órgão que fará validação deles e
sensores meteorológicos na parte externa, sobre a estrutura da estação. Essas estações podem ser
de alvenaria ou contêineres (FRONDIZI, 2008).
Na figura 1 é apresentada uma estação automática de monitoramento da qualidade do ar
do tipo contêiner (imagem c). Em (a) tem-se a estação por dentro equipada com vários
analisadores e em (b) são estão ilustrados os sensores meteorológicos.

Figura 1 – Foto da estação automática de monitoramento da qualidade do ar. (a) interior da estação;
(b) imagem dos sensores meteorológicos; (c) vista externa da estação.
Fonte: CETESB (2008)

A escolha dos locais para instalação de estações e a quantidade de locais monitorados
deve ser criteriosa, considerando aspectos meteorológicos e topográficos da região, adensamento
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populacional e distribuição espacial e variabilidade dos gases e partículas no ambiente urbano.
Por exemplo, concentrações de poluentes primários a partir de emissões veiculares, como o CO,
são mais elevadas em áreas próximas às estradas, enquanto que o ozônio normalmente apresenta
menor concentração nesses locais devido à emissão de NO veicular, com o qual reage (WHO,
2000).
As estações de monitoramento da qualidade do ar são classificadas de acordo com o uso
do solo e população exposta em (WHO, 2000):
a) Comercial: objetiva monitorar a qualidade do ar em áreas urbanas centrais e de comércio,
com intensa circulação de pedestres e veículos.
b) Residencial: visa o monitoramento em bairros residenciais e áreas suburbanas das
cidades.
c) Industrial: objetiva o monitoramento em áreas onde as emissões industriais são
significativas tanto em longo prazo quanto para picos de concentração.
d) Urbana/concentração de fundo (background): localizadas em áreas urbanas, distante de
fontes de emissão, portanto, representativas das concentrações de fundo da área urbana
como um todo.
e) Veicular: localizada de 1 a 5 metros de distância das vias de tráfego movimentadas, para
avaliar a influência da emissão veicular.
f) Rural: localizadas em áreas rurais, suficientemente distantes de fontes veiculares e
industriais.
g) Ambiente fechado (indoor): visa o monitoramento da qualidade do ar em ambientes de
trabalho.

Segundo Frondizi (2008), WHO (1999) e CETESB (2008) uma rede de monitoramento é
implantada com um ou mais dos seguintes objetivos:
a) Avaliar a exposição da população à poluição e o impacto na saúde humana.
b) Identificar ameaças aos ecossistemas naturais.
c) Determinar conformidade das concentrações com as normas nacionais ou internacionais.
d) Verificar situações críticas e estabelecer planos de emergência.
e) Monitorar a qualidade do ar em áreas nas quais os padrões de concentração de poluentes
foram ultrapassados, melhorando posteriormente.
f) Quantificar as tendências para identificar problemas futuros.
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g) Verificar o impacto na qualidade do ar de uma ou mais fontes específicas. Este recurso é
utilizado nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA), para avaliação da qualidade do ar
antes, durante e depois da instalação do empreendimento.
h) Obter dados a serem aplicados em estudos para zoneamento, estudos de trânsito, estudos
sobre os efeitos na saúde humana, fauna e flora.
i) Validar modelos matemáticos de dispersão.
j) Informar à população e órgãos públicos os níveis presentes da contaminação do ar.
k) Desenvolver políticas e definir prioridades na gestão da qualidade do ar.

Segundo a Diretiva Europeia 2008/50/CE de 05/2008, os locais de monitoramento devem
representar com fidelidade a qualidade do ar na região de interesse, portanto, recomenda-se que o
amostrador esteja afastado de paredes, prédios e vegetação. A altura do local da coleta pode
variar de 1,5 metros a 4 metros acima do solo, devendo estar afastada no mínimo 1,5 metros de
edificações.
Os sensores de direção e velocidade do vento devem estar posicionados em relação aos
obstáculos a uma distância de no mínimo o dobro da altura desse obstáculo. Obstáculos incluem
prédios, parede divisória alta, pequeno morro, cerca ou árvore que possam interferir no fluxo de
ar (FRONDIZI, 2008).
Para uma avaliação confiável da qualidade do ar, são necessários dados representativos
(LYRA, 2008). No entanto, a disponibilidade de recursos financeiros e humanos e o restrito
número de poluentes monitorados, são limitações encontradas na gestão da qualidade do ar
(CETESB, 2008). Tal situação é verificada no Brasil, pois apenas 1,7% dos municípios
brasileiros são cobertos pelo monitoramento, sendo que a região Sudeste representa 78% dos
municípios monitorados, detendo 76% das 252 estações de monitoramento da qualidade do ar do
país. A região Sul, por sua vez, detém 13% dessas estações e as regiões Norte, Centro-oeste e
Nordeste apresentam enorme carência no monitoramento da qualidade do ar (INSTITUTO
SAÚDE E SUSTENTABILIDADE, 2014).
Na figura 2 é apresentada a localização das estações de monitoramento de qualidade do ar
no território Brasileiro.
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Figura 2 - Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar no Brasil
Fonte: INSTITUTO DE SUSTENTABILIDADE (2014)

Além do reduzido número de municípios que realizam monitoramento da qualidade do ar,
a situação é agravada devido ao fato de que nem todos os poluentes são monitorados em cada
uma das estações em operação. A tabela 1 apresenta os parâmetros químicos monitorados em
cada estado e a quantidade de estações que monitoram esses parâmetros (INSTITUTO DE
SUSTENTABILIDADE, 2014).
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Tabela 1 - Parâmetros químicos monitorados em cada estado e a quantidade de estações que monitoram esses
parâmetros
Total de
CO
Fumaça NO2
O3
MP2,5
MP10
PTS
SO2
estações no
estado
Goiás

0

0

0

0

0

0

3

0

3

Distrito federal

0

4

0

0

0

4

4

0

4

Mato Grosso

1

0

1

0

0

0

1

1

1

Bahia

11

0

13

11

0

10

0

16

16

Sergipe

0

1

0

0

0

0

1

1

1

Espírito Santo

5

0

6

4

0

8

7

7

8

Minas Gerais*

6

0

5

6

0

7

0

4

7

Rio de Janeiro

26

0

29

30

18

54

41

27

80

São Paulo

16

18

38

41

14

58

11

19

86

Paraná

5

4

6

8

0

6

5

12

13

Rio Grande do
Sul

9

0

10

11

0

17

2

20

20

111

32

164

75

107

239

Total
79
27
108
Fonte: Instituto de Sustentabilidade (2014)

Verifica-se pela tabela 1 que o MP10 é poluente monitorado em maior quantidade de
estações (164 estações), seguido do ozônio (111 estações), enquanto que o parâmetro fumaça é
monitorado em apenas 27 estações.
O estado de São Paulo é o único que monitora todos os parâmetros legislados pela
resolução CONAMA 03/90 e o MP2,5, não contemplado na referida resolução. Paraná e Rio de
Janeiro apenas não monitoram fumaça e PM2,5, respectivamente. Goiás conta com apenas três
estações de monitoramento, sendo o PTS o único parâmetro avaliado. Sergipe e Mato Grosso
possuem apenas uma estação de monitoramento, sendo que o primeiro estado monitora fumaça,
PTS e SO2 e o segundo monitora PTS, CO, SO2 e NO2 (INSTITUTO DE
SUSTENTABILIDADE, 2014).
3.3.1 Legislação
A adequada gestão da qualidade do ar deve obedecer às diretrizes preconizadas em
legislações específicas. Em esfera nacional o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) estabeleceu padrões primários e secundários de qualidade do ar, para os poluentes
partículas totais em suspensão, fumaça, partículas inaláveis, dióxido de enxofre, dióxido de
nitrogênio, monóxido de carbono e ozônio; através da Resolução 03/1990.
Padrão primário de qualidade do ar são concentrações de poluentes atmosféricos que, se
ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. O padrão primário não é uma proteção mais
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restrita, pois considera apenas a saúde humana. Com o padrão secundário tem-se uma proteção
mais ampla, pois são concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo de efeito
adverso sobre o bem estar da população e mínimo dano à flora, fauna, aos materiais e meio
ambiente em geral (IAP, 2009).
Na tabela 2 são apresentados os padrões primários e secundários de qualidade do ar,
estabelecidos pela Resolução 03/90 do CONAMA.
Tabela 2 – Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA Nº 03 de 28/06/90)
Padrão Secundário
Poluente
Tempo de Amostragem Padrão Primário µg/m³
µg/m³
Partículas totais em
suspensão

24 horas1

240

150

MGA2

80

60

24 horas1

150

150

MAA3

50

50

24 horas1

150

100

MAA3

60

40

24 horas1

365

100

MAA3

80

40

1 hora

320

190

MAA3

100

100

40.000

40.000

35 ppm

35 ppm

10.000

10.000

9 ppm

9 ppm

160

160

Partículas inaláveis

Fumaça

Dióxido de enxofre

Dióxido de nitrogênio

1 hora1
Monóxido de carbono
8 horas1

Ozônio

1 hora1

Fonte: CETESB (2008).
1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano
2 - Média geométrica anual
3 - Média aritmética anual

No Brasil, cada estado da Federação pode estabelecer seus próprios limites ou padrões,
desde que sejam mais restritivos que a legislação federal.
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No âmbito estadual, o Paraná adota os padrões da qualidade do ar da Resolução CONAMA
3/1990 e fixou através da Resolução nº 016 de 2014 da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos – padrões de emissão para fontes estacionárias, segundo o poluente e
tipologia de fonte potencial de poluição do ar.

3.4 MODELOS DE DISPERSÃO
Os modelos de dispersão de poluentes atmosféricos são programas computacionais que
utilizam algoritmos matemáticos para simular a dispersão dos poluentes. Eles são necessários
devido à complexidade dos processos que influenciam o transporte das espécies químicas na
atmosfera.
O principal modelo empírico para estimativa das concentrações de fontes pontuais é o
modelo de pluma gaussiana, o qual assume que os perfis de concentração médios, a qualquer
distância, seguem uma curva gaussiana na direção vertical e horizontal (HOLMES;
MORAWSKA, 2007). Consiste em um sistema de eixo tridimensional, com a origem
(coordenadas 0,0,0) no solo, assumindo que a concentração da pluma continuamente emitida é
proporcional a taxa de emissão e que essas concentrações são diluídas pelo vento no ponto de
lançamento a uma taxa inversamente proporcional a velocidade do vento. O modelo gaussiano
não considera reações químicas ou outros processos de remoção de poluentes durante a trajetória
da pluma. Quando a pluma atinge o solo ou a camada de mistura, ela é refletida novamente para
a linha central (VALLERO, 2008).
A figura 3 apresenta o comportamento da pluma emitida por uma fonte pontual, segundo
a distribuição gaussiana.
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Figura 3 – Representação do modelo de pluma gaussiana
Fonte: Vallero (2008)

H: altura efetiva de emissão (m)
h: altura da chaminé (m)
x: distância a favor do vento (m)
y: distância contra o vento (m)
σy: desvio padrão da distribuição horizontal da concentração da pluma (m)
σz: desvio padrão da distribuição vertical da pluma (m)
A solução da equação gaussiana, em um sistema de coordenadas com o eixo x na direção
do vento, o eixo y transversal ao vento e z é a altura da fonte de intensidade Q posicionada em
(0,0,H), pode ser solucionada com a equação (15).

𝑄

𝐶𝑑 (𝑥, 𝑦, 𝑧) = 2П𝑢𝜎

𝑦 𝜎𝑧

𝑦2

𝑒𝑥𝑝 (− 2𝜎2 ) [𝑒𝑥𝑝 (−
𝑦

(𝑧−𝐻)2
2𝜎𝑧2

) + 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑧+𝐻)2
2𝜎𝑧2

)]

Onde:
C (x,y,z): concentração do poluente no receptor (g m-³);
x: distância horizontal da fonte (m);
y: distância horizontal do eixo da pluma (m);
z: altura a partir do solo na qual se deseja estimar a concentração (m)
Q: taxa de emissão da fonte (g/s);

(15)
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u: velocidade do vento (m/s);
H: altura da chaminé (m);
σz: coeficiente de dispersão vertical
σy: coeficiente de dispersão lateral
A aplicação de modelos de dispersão de poluentes atmosféricos complementa e dá
suporte ao monitoramento da qualidade do ar por meio das estações de monitoramento. Isso
ocorre porque o monitoramento é limitado a algumas estações, não abrangendo, muitas vezes,
todos os locais críticos, portanto, fornece um cenário limitado da situação da qualidade do ar no
município como um todo. Os modelos, por sua vez, fornecem um mapa completo do perfil das
concentrações no município inteiro (se for definida uma malha englobando toda região de
interesse), permitindo avaliar simultaneamente o impacto de várias fontes de emissão (WHO,
1999).
Embora os modelos matemáticos de dispersão de poluentes atmosféricos sejam uma
ferramenta economicamente mais viável em relação ao monitoramento com analisadores e
forneçam bons resultados, não apresentam a mesma confiabilidade que a medição no local.

3.4.1 AERMOD
O AERMOD é o software mais recomendado pela Agência de Proteção Ambiental
(EPA) e amplamente utilizado em todo o mundo (SILVA; NETO, 2009), sendo utilizado para
simular a dispersão de poluentes em áreas urbanas e rurais, terrenos planos e complexos
(montanhosos), lançamentos superficiais e elevados e múltiplas fontes, incluindo: fontes
pontuais (chaminé de indústria), em área (emissões difusas com distribuição aproximadamente
homogênea, ex., névoa salina), em linha (rodovia) e em volume (EPA, 2004).
São dados de entrada do modelo: dados da fonte emissora, dados meteorológicos da
região de interesse, topográficos e da malha receptora.
Os dados da fonte emissora pontual (chaminé) incluem diâmetro interno, altura, taxa de
emissão do gás e sua velocidade e temperatura de saída.
O aermod conta com o aermet – um pré-processador de dados meteorológicos, que os
utilizada para calcular os parâmetros da camada limite planetária, o perfil vertical da velocidade
do vento, os coeficientes de turbulência vertical e horizontal e o gradiente de temperatura (EPA,
2004).
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O aermet requer os seguintes dados de entrada: velocidade e direção do vento,
temperatura, cobertura de nuvens, umidade relativa, pressão, radiação global, altura da base de
nuvens, além das características de superfície (albedo e rugosidade).
Outro pré-processador presente no aermod é o aermap, que realizada o processamento
dos dados do terreno, determinando a elevação (altitude) da base das fontes e dos receptores. As
informações de entrada necessárias no aermap são: localização das fontes e dos receptores e um
arquivo com os dados do terreno, contendo as características do relevo da área estudada
(distribuição e variação da altitude) (EPA, 2004d).
Para predição das concentrações, o AERMOD considera o transporte do poluente na
porção superior e inferior da pluma. O modelo assume que horizontalmente a pluma se dispersa
de maneira gaussiana (pluma direta). Verticalmente, além da dispersão da pluma gaussiana,
considera-se uma pluma indireta e uma pluma penetrada (EPA, 2004).
A fonte direta, em termos de concentração no nível do solo, ocorre quando a velocidade
na linha superior da pluma é maior que a velocidade de ascendência da pluma, carregando-a para
a superfície. A fonte indireta consiste na porção da pluma que atinge primeiro a altura da camada
limite convectiva (quando a camada limite é regida essencialmente por ação das forças de
empuxo), sendo, então, refletida à superfície. É calculada também a contribuição da porção da
pluma que penetra acima da camada limite convectiva e reentra nesta camada posteriormente,
dispersando-se nela e atingindo a superfície. A concentração total é a soma das concentrações
dessas três considerações (EPA, 2004a).
A figura 4 ilustra o tratamento da pluma na camada limite convectiva.
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Figura 4 – Tratamento da pluma na camada limite convectiva pelo aermod
Fonte: EPA (2004a)

A contribuição da fonte direta é dada pela equação 16:

𝐶𝑑 (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

(𝑧−𝜓𝑑𝑗 −2𝑚𝑧𝑖 )
𝜆𝑗
𝐹 ∑ 2 ∑∞
[𝑒𝑥𝑝 (−
2
2𝜎𝑧𝑗
√2Π𝑢 𝑦 𝑗=1 𝑚=0 𝜎𝑧𝑗
𝑄𝑓𝑝

2

) + 𝑒𝑥𝑝 (

(𝑧+𝜓𝑑𝑗 +2𝑚𝑧𝑖 )

2

2
2𝜎𝑧𝑗

)]

(16)

Onde:
Cd: concentração devida a fonte direta em unidade de massa por volume (M/L3);
Q: taxa de emissão pela chaminé em unidade de massa por tempo [M/T];
U: velocidade do vento em unidade de distância por tempo [L/T];
σy, σz: coeficientes de dispersão horizontal e vertical;
x, y, z: distância segundo as direções dos eixos coordenados, em unidade de comprimento [L];
fp: fração do material emitido pela fonte que permanece na camada limite convectiva, 0 < fp < 1;
j: 1 para linha inferior da pluma e 2 para a linha superior da pluma;
y: altura entre a base da fonte e a linha central da pluma, em unidade de comprimento [L];
𝜆: coeficiente da distribuição;
𝜓𝑑𝑗 : altura entre a base da fonte e a linha central da pluma;
zi: altura da camada de mistura mecânica [L];
𝑦2

Fy: 𝑒𝑥𝑝 (− 2𝜎2 ) parcela de concentração referente a dispersão na direção do vento.
𝑦
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O primeiro termo entre colchetes representa a parcela da concentração devido à
dispersão vertical do poluente; o segundo termo refere-se ao acúmulo de poluente devido ao
efeito de reflexão da pluma no solo.

A contribuição da fonte indireta é dada pela equação 17:

𝐶𝑟 (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑄𝑓𝑝
√2Π𝑢

𝜆

𝑗
𝐹𝑦 ∑2𝑗=1 ∑∞
𝑚=0 𝜎 [𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑧+𝜓𝑟𝑗 −2𝑚𝑧𝑖 )

𝑧𝑗

2
2𝜎𝑧𝑗

2

) + 𝑒𝑥𝑝 (

(𝑧−𝜓𝑟𝑗 +2𝑚𝑧𝑖 )
2
2𝜎𝑧𝑗

2

)] (17)

Com 𝜓𝑟𝑗 = 𝜓𝑑𝑗 − Δℎ𝑖 , sendo que Δℎ𝑖 representa a parcela da pluma que ascende além do topo
da camada limite convectiva.

A contribuição da fonte que penetra além da camada limite convectiva é dada pela equação 18.

𝐶𝑝 (𝑥, 𝑦, 𝑧) =

𝑄(1−𝑓𝑝 )
√2Π𝑢𝜎𝑧𝑝

𝐹𝑦 ∑∞
𝑚=−∞ [𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑧−ℎ𝑒𝑝 +2𝑚𝑧𝑖𝑒𝑓𝑓 )
2
2𝜎𝑧𝑝

2

) + 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑧+ℎ𝑒𝑝 +2𝑚𝑧𝑖𝑒𝑓𝑓 )
2
2𝜎𝑧𝑝

2

)]

(18)

Onde
hep: altura da pluma que penetra além do topo da camada limite convectiva [L].
zieff: altura efetiva da camada de mistura mecânica.
Há diversos trabalhos no meio científico empregando o AERMOD para predição de
concentrações, com variados objetivos.
Rosa (2012) utilizou o modelo AERMOD para avaliar a dispersão do SO2 na região de
Candiota em momento anterior e posterior a operação da Usina Termelétrica Presidente Médice
(RS). Os resultados obtidos foram comparados aos medidos pela estação de monitoramento
localizada próxima ao empreendimento. Os dados preditos (modelados) e observados (medidos
na estação) foram correlacionados por métodos estatísticos específicos para avaliar a tendência
do modelo em subestimar ou superestimar as concentrações. Embora o modelo tenha
apresentado uma tendência em subestimar as concentrações, o que é justificado pela não inclusão
de todas as fontes de emissão, as concentrações modeladas e observadas apresentaram correlação
satisfatória.
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Gomes (2011) utilizou o modelo AERMOD para avaliar o impacto do material
particulado total em uma área que realiza queimada para colheita da cana-de-açúcar. Barbon
(2010) avaliou o modelo AERMOD na dispersão de poluentes NOX, SOX, CO e material
particulado, emitidos pelas principais indústrias de Araucária – PR. Os resultados foram
comparados com dados da estação de qualidade do ar da Refinaria Presidente Getúlio Vargas,
mostrando-se satisfatórios.
Zou et al. (2010) avaliaram as concentrações de SO2 em Dallas e Ellis, no Texas, através
do AERMOD, em diferentes escalas de tempo. Os autores verificaram que o modelo apresenta
melhor desempenho nas escalas de oito horas, vinte e quatro horas, mensal e anual em
comparação a escala de uma e três horas. Obtiveram também resultados mais satisfatórios nas
simulações que incluíam fontes móveis e fixas em relação àquelas que incluíam apenas uma das
categorias de fontes.
Cavalcanti (2010), utilizando o AERMOD, avaliou impactos das emissões atmosféricas
dos óxidos de nitrogênio, oriundas do complexo industrial Açu (no Estado do Rio de Janeiro),
que se encontrava em fase de planejamento no momento do estudo. Segundo as simulações, a
concentração máxima anual de NOX na área interna do complexo chegará a 50,72 µg m-³,
inferior ao limite legislado pelo CONAMA (100 µg m-³ de NO2). Foi também simulada a
dispersão dos NOX e hidrocarbonetos provenientes do Terminal Flexível do GNL e dos
empreendimentos em operação no Pólo Gás-Químico de Duque de Caxias (Rio de Janeiro),
considerando também as ampliações previstas.
Kumar et al. (2016) simularam com o AEMORD a dispersão de material particulado,
NOX e SO2 considerando as quatro maiores indústrias da região de Chembur, na Índia. Diferentes
cenários de controle de poluição, atual e futuro, foram simulados para verificar as mudanças que
cada medida promove na qualidade do ar.
Kumar et al. (2015) utilizou o AERMOD na simulação de NOX e material particulado
veicular em seis rodovias da região de Chembur, na cidade de Mumbai, na Índia. Os resultados
obtidos pelas simulações foram comparados com dados de monitoramento, os quais consideram
todas as fontes de emissão, a fim de verificar a contribuição das emissões veiculares na
qualidade do ar, constando que para os NOX e material particulado, ela é de 35% e 10%,
respectivamente.
Seangkiatiyuth et al. (2011) avaliaram a dispersão de NO2 de quatro plantas de produção
de cimento, localizadas na Tailândia. Foram realizadas simulações nas estações secas e úmidas e
os resultados foram comparados aos dados de 12 amostradores localizados no entorno do
complexo.
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Mokhtar, Hassim e Taib (2014) utilizaram o AERMOD como ferramenta auxiliar na
avaliação de risco à saúde promovido pelas emissões de uma usina à carvão na Malásia. Para tal,
o modelo foi utilizado na predição da concentração de mercúrio, arsênio, cádmio e SO2 ao nível
do solo em um raio de 10 km da fonte de emissão. Koiwanit et al. (2016) também utilizaram o
AERMOD na avaliação de risco à saúde devido à exposição as emissões de uma estação de
energia no Canadá, sendo modelados o NO2, partículas de diâmetro inferior a 2,5 µm e SO2.
Tartakovsky, Broday e Stern (2013) avaliaram o AERMOD e o modelo CALPUFF na
predição das concentrações de PTS oriundas de uma pedreira localizada em terreno complexo,
verificando melhor desempenho do AERMOD em relação ao CALPUFF.
Martinez et al. (2015) empregaram o AERMOD na predição das concentrações de PCBs
(bifenilas policloradas) emitidas a partir de uma hidrovia (Indiana Harbor and Ship Canal) em
Chicago, obtendo concentrações entre 0 e 18.000 pg m-3, concluindo que a hidrovia é uma
importante fonte de emissão de PCBs.
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4 METODOLOGIA
Parte deste trabalho, dada sua característica de estudo de caso, contemplou o
levantamento de informações e de dados referentes à meteorologia e às fontes de emissão
atmosférica do município de Paranaguá, para posterior alimentação do modelo matemático de
dispersão de poluentes atmosféricos.
Foi utilizado o modelo AERMOD para simular a dispersão dos poluentes: CO, SO2, PTS,
HCT e NOX, considerando emissões industriais, veiculares, dos navios no porto de Paranaguá e
as emissões fugitivas de material particulado oriunda do carregamento de grãos no porto.
A escolha dos locais para o monitoramento da qualidade do ar em Paranaguá foi baseada
nos resultados da modelagem matemática, nos dados de zoneamento (uso do solo), densidade
populacional por bairros de Paranaguá e distribuição dos equipamentos urbanos. Os
equipamentos urbanos (escola, hospitais, postos de saúde, etc.) são locais nos quais as estações
devem ser instaladas para ter segurança e acessibilidade.
Para a simulação da dispersão de poluentes atmosféricos é necessário inserir no modelo
matemático AERMOD os dados meteorológicos, topográficos e de emissão.

As etapas para a realização deste estudo consistiram em:
1. Caracterização do município de Paranaguá
2. Caracterização meteorológica de Paranaguá.
3. Levantamento das fontes de emissão industriais significativas no município de
Paranaguá.
4. Tratamento dos dados de emissão industrial.
5. Estimativa das taxas de emissão veicular para os poluentes SO2, NOX, HCT, PTS e CO.
6. Estimativa das taxas de emissão dos navios em atividade no Porto de Paranaguá.
7. Estimativa das emissões fugitivas no porto de Paranaguá, oriundas do carregamento de
grãos.
8. Inserção dos dados de emissão no modelo.
9. Levantamento de dados referentes ao zoneamento urbano, uso e ocupação do solo,
distribuição dos equipamentos urbanos e densidade populacional no município de
Paranaguá.
10. Seleção de locais adequados para o monitoramento da qualidade do ar.
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ
O município de Paranaguá localiza-se no litoral do estado do Paraná, nas coordenadas
geográficas: 25°31' S e 48°30' W, abrangendo uma área territorial de 826,652 km²
(PREFEITURA DE PARANAGUÁ, 2013).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), sua
população é estimada em 140.469 habitantes.
A figura 5 apresenta a localização do município de Paranaguá no estado do Paraná.

Figura 5 – Mapa da localização do município de Paranaguá.
Fonte: ITGC (2011).

Na figura 6 é apresentado o mapa de altimetria do município de Paranaguá.
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Figura 6 - Mapa do relevo da cidade de Paranaguá, Paraná
Fonte: ITCG (2011)

O município de Paranaguá está localizado na baixada litorânea paranaense, sendo a maior
extensão com altitudes próximas ao nível do mar e pequenas faixas com altitudes próximas a
1000 metros.
Paranaguá contém 195 estabelecimentos industriais de diversas tipologias, dos quais 51
são indústrias metalúrgicas e 40 do ramo alimentício, bebidas e álcool etílico. Os demais
empreendimentos são: indústria mecânica, produção de minerais não metálicos, metalurgia,
indústria química, de papel, borracha, calçados, indústria têxtil, fertilizantes, entre outras. O
município conta com atividades agropecuárias (agricultura, sivicultura, criação de animais,
extração de vegetal e pesca,), atividades de comércio varejista e atacadista e serviços (IPARDES,
2016).
4.2 CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA DE PARANAGUÁ

Os dados meteorológicos utilizados na caracterização meteorológica de Paranaguá foram
obtidos da estação meteorológica do SIMEPAR, localizada no município de Paranaguá. Trata-se
uma série de dados horários correspondentes ao período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de
dezembro de 2015 (26.280 horas de dados monitorados) e que contemplam os seguintes
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parâmetros: temperatura (°C), umidade relativa do ar (%), pressão (hPa), radiação global (w/m²),
direção de vento (graus), velocidade do vento (m/s) e precipitação pluviométrica (mm).
Utilizando esses dados de três anos, foram obtidos médias, máximos e mínimos mensais
de cada parâmetro, para caracterização do comportamento das variáveis meteorológicas no
período considerado.

4.3 LEVANTAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

4.3.1 Fontes fixas
As fontes fixas (indústrias) consideradas no modelo matemático se restringiram àquelas
cujos dados de emissão estavam disponíveis no cadastro do Instituto Ambiental do Paraná – IAP,
que cedeu ao Institutos Lactec as informações necessárias para alimentação do software.
Os dados de emissão industrial, requeridos como entrada no modelo matemático são:
a) Identificação (nome) da fonte;
b) Coordenadas da fonte (em UTM);
c) Altitude em que se encontra a fonte (m);
d) Altura da chaminé (m);
e) Diâmetro da chaminé (m);
f) Velocidade de saída do gás na chaminé (m/s);
g) Temperatura de saída do gás na chaminé (K);
h) Taxa de emissão do gás (g/s).

Foram fornecidos dados de 15 empreendimentos, cujas taxas de emissão para cada
poluente são apresentadas na tabela 3. Tais taxas alimentaram o modelo, juntamente com os
demais dados requeridos, listados anteriormente.
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Tabela 3 – Taxa de emissão por poluente para cada
empreendimento industrial
Taxa de emissão (g/s)

Indústria
CO

PTS

1

4,85

2

4

3

NOX

SO2

0,38

4,3

0,06

1,54

3,68

0,54

4,04

3,02

0,01

4

3,99

1,44

5

0,52

0,15

6

16,32

2,12

0,56

14,81

7

1,41

2,01

4,58

2,56

8

0,24

0,01

9

0,34

10

0,94

0,13

11

2,6

0,65

12

0,07

0,11

13

0,03

0,49

14

46,38

1,15

15
TOTAL

0,003

0,12
0,67

0,18
0,74

10,54

0,42
0,005

2,3

0,006
81,34

0,45

0,12
0,01

20,87

22,29

4.3.2 Fontes móveis

O procedimento para considerar a emissão veicular no modelo AERMOD é através da
inserção de segmentos (fontes em linhas) que representam as vias de tráfego. Ao se inserir um
segmento no modelo, exatamente sobre a via a ser considerada, o modelo fornece o comprimento
real do segmento, uma vez que a imagem da região de interesse a ser modelada é
georreferenciada. Além do comprimento, esses segmentos devem ter uma taxa de emissão.
Os valores das taxas de emissão veicular para os poluentes PTS, HCT, SO2, NOx e CO
foram obtidos a partir de um estudo realizado pelo LACTEC, no qual as emissões veiculares
foram quantificadas utilizando a metodologia apresentada no “1º Inventário Nacional de
Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários” (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2011), conforme equação 19.

E = Fr x Iu x Fe

Onde:


E = taxa anual de emissão do poluente (g/ano)

(19)
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Fr = frota circulante de veículos



Fe = fator de emissão do poluente (gpoluente/km)



Iu = intensidade de uso do veículo (km/ano)

Para o município de Paranaguá não se tem disponíveis informações referentes a tráfego
de veículos e vias de maior fluxo veicular, portanto, entrou-se em contato com a secretaria de
trânsito do município, que informou o nome das vias de maior circulação de veículos (19 vias),
no entanto sem dados de fluxo. Tais vias foram consideradas na modelagem.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Av. Portuária
Av. Cel José Lobo
R. Prof. Cleto
Av. Cel. Santa Rita
Av. Bento Munhoz da Rocha
Estrada Velha de Alexandra
Rod. Café Governador Ney Braga
R. Antônio Pereira
Av. Marginal
R. Prefeito Roque Vernalha
R. Tapajós
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto
Av. Quatro
Av. Curitiba
Av. Senador Atílio Fontana
Estrada do Embucuí
Rodovia Argus Thá
Av. Belmiro Sebastião Marques
R. Júlio Groth Elias

A taxa de emissão veicular de cada poluente calculada pela metodologia do MMA é
referente à frota total do município de Paranaguá, no entanto, como apenas 19 vias foram
incluídas na modelagem, considerou-se que 20% da frota passam nessas vias, então, o valor da
taxa de emissão utilizada na modelagem foi 20% da taxa calculada para a frota completa, de
modo a não superestimar as concentrações veiculares nessas vias.
As 19 vias foram inseridas no modelo, o qual calculou o comprimento de cada uma delas.
Esses comprimentos foram somados, obtendo-se um valor total, o qual foi relacionado a taxa
total (os 20% já mencionados) de emissão de cada poluente. A partir dessa proporcionalidade,
foi calculada uma taxa para cada via, segundo a sua extensão.
4.3.3 Emissão dos navios no porto de Paranaguá

As emissões dos navios no porto de Paranaguá foram estimadas considerando o momento
em que estes se aproximavam e atracavam no porto.
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De acordo com a EPA (2009), para estimar a emissão de poluentes atmosféricos
provenientes de navios, deve-se levar em conta a potência do motor, a atividade do navio, um
fator de carga de propulsão e um fator de emissão para cada poluente.
A atividade do navio representa o período que este leva para entrar e atracar no Porto de
Paranaguá e o fator de carga de propulsão representa um índice do total de propulsão dos navios,
variando entre zero e um.
O cálculo da taxa de emissão dos navios seguiu a metodologia proposta pela (EPA),
segundo a equação 20:

𝑬 = 𝑷 𝒙 𝑳𝑭 𝒙 𝑬𝑭 𝒙 𝑨

(20)

Onde:
E: Emissão em gramas (g)
P: potência do motor (kW)
LF: fator de carga (adimensional)
EF: fator de emissão (g/kWh)
A: atividade em horas (h)

O cálculo da emissão foi realizado para cada tipo de navio, considerando os navios que
apresentaram atividade no porto de Paranaguá durante o período de estudo, sendo eles:


Graneleiro – GR (Bulk Carrier): Utilizado no transporte de mercadorias a granel



Petroleiro – TQ (Tanquer): Navios providos de tanques para transporte de petróleo bruto
e produtos refinados.



Conteineiros – FC (Conteiner Ship): Específicos para o transporte de contêineres.



Carga Geral – CG (General Cargo): Destinado ao transporte de vários gêneros



Roll-on – Roll-off (RR): Navio do tipo cargueiro utilizado para o transporte de
automóveis e outros veículos.

Inicialmente as emissões foram calculadas de acordo com a tipologia do navio e
posteriormente somadas para obter a emissão mensal total dos poluentes provenientes das
atividades dos navios no Porto de Paranaguá. A taxa de emissão, em g/s, para cada tipo de navio,
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foi calculada dividindo a emissão total (g), pela quantidade total de horas que os navios levaram
para atracar, que no período de estudo totalizou 329,1h.
4.3.3.1 Atividade
A atividade considerada para estimar as emissões dos navios foi igual ao tempo (em
horas) que cada navio gasta para entrar no canal de acesso ao Porto de Paranaguá e atracar. Esse
tempo foi obtido no site da Paranagua Pilots, no qual também consta a quantidade de navios em
atividade no porto.
O porto de Paranaguá recebe navios do tipo graneleiro, petroleiro, conteineiros, carga
geral e roll-on – roll-off (PARANAGUÁ PILOTS, 2013), assim, a atividade considerada nas
estimativas das emissões foi a média obtida através das atividades monitoradas para cada tipo de
navio. Na tabela 4 é apresentada a quantidade de navios por categoria e sua atividade durante o
mês monitorado.
Tabela 4 - Atividades dos navios no porto de Paranaguá durante o
mês monitorado
Tipo de Navio
Quantidade
Horas para atracar (h)
Graneleiro

42

93,6

Petroleiro

70

161,0

Conteineiros

22

52,8

Carga Geral

5

10,0

Roll-on – Roll-off

5

11,6

Total

144

329,1

Fonte: Paranagua Pilots (2013)

4.3.3.2 Fator de carga
O fator de carga é expresso como um percentual de propulsão total do navio ou energia
auxiliar. Na velocidade de cruzeiro, o fator de carga de propulsão é de 83 por cento. Em
velocidades mais baixas, a potência de propulsão varia de acordo com o cubo da velocidade,
assim, o fator de carga é calculado a partir do quociente entre a velocidade real do navio e a
velocidade máxima, elevado ao cubo (EPA, 2009). Com o auxílio do portal da Marinetraffic,
avaliou-se a velocidade dos navios em manobra de atracação. Uma média das velocidades
registradas nesta manobra foi calculada, obtendo-se a velocidade real do navio, a qual foi utilizada
para o cálculo do fator de carga. A velocidade máxima, por sua vez, foi obtida a partir da
velocidade de cruzeiro, a qual corresponde aproximadamente a 94% da velocidade máxima. Os
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dados da velocidade de cruzeiro são disponibilizados pela EPA para cada tipo de navio, conforme
tabela 5.
Tabela 5 – Velocidade de Cruzeiro dos navios no
Porto de Paranaguá.
Tipo de navio
Velocidade de Cruzeiro (nós)
Graneleiro

14,5

Petroleiro

14,8

Conteineiros

21,6

Carga Geral

15,2

Roll-on – Roll- off

16,8

Fonte: EPA, (2009)

Com a velocidade de cruzeiro para cada tipo de navio foi possível calcular a velocidade
máxima, utilizando a Equação 21:

𝑣𝑚á𝑥 =

𝑣𝑐𝑟𝑢𝑧𝑒𝑖𝑟𝑜
0,94

(21)

Com a velocidade máxima calculada (Equação 22) e a velocidade real do navio definida
anteriormente como sendo a velocidade média das velocidades monitoradas na situação de
entrada e atracação do navio, foi calculado o fator de carga conforme Equação 22:

𝐿𝐹 = (

𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 3
𝑣𝑚𝑎𝑥

)

(22)

Onde:
vreal = Velocidade média monitorada na atracação (nós)
vmáxima = Velocidade máxima do navio (nós)
LF = Fator de carga (Adimensional)

4.3.3.3 Potência do motor
Na falta de dados de potência dos navios que apresentaram atividade no porto no período
considerado, foi utilizada uma potência média para o tipo de navio, disponibilizada pela EPA
(2009), conforme tabela 6.
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Tabela 6 – Potência do Motor dos navios
Tipo de navio

Potência (kW)

Graneleiro

8000

Petroleiro

9400

Conteineiros

30000

Carga Geral
Roll on - Roll off

9300
11000

Fonte: EPA (2009)

3.3.3.4 Fator de emissão
Para a estimativa das emissões atmosféricas provenientes das atividades dos navios no
Porto de Paranaguá foram considerados os fatores de emissão obtidos em um estudo que
quantificou as emissões de navios que trafegavam entre os portos da Comunidade Europeia,
EPA.
Os fatores de emissão são específicos para cada poluente e estabelecidos de acordo com o
tipo de motor e o tipo de combustível. De acordo com a administração do Porto de Paranaguá
(APPA), o abastecimento dos navios é feito com óleo Bunker. Este combustível é um fluido
viscoso e tem alto teor de enxofre devido a sua composição: uma mistura de óleo diesel e óleo
combustível. Assim, os fatores de emissão considerados para o cálculo da taxa de emissão dos
navios correspondem ao motor SSD (motor a diesel com baixa velocidade de rotação) e
combustível do tipo RO (combustível residual com 2,7% de enxofre). Na Tabela 7 estão
apresentados os fatores de emissão utilizados no estudo.

Tabela 7 - Fatores de emissão dos navios por poluente
Fator de Emissão (g/kWh)
NOX
PM10a
HC
CO
SO2
PM2,5b
18,1
1,42
0,6
1,4
10,29
1,31
Fonte: EPA (2009)
a
: PM10: partículas de diâmetro menor ou igual a 10 µm.
b
: PM2,5: partículas de diâmetro menor ou igual a 2,5 µm.

Por não se dispor de fator de emissão para PTS, foi calculada a taxa de emissão para MP10
e MP2,5 e somadas para obter a taxa de PTS que alimentou o modelo.

4.3.4 Estimativa das emissões fugitivas de material particulado
O material particulado proveniente das atividades do porto pode ser emitido para a
atmosfera durante a estocagem, através da ação dos ventos, e por atividades de carga e descarga,
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na qual ocorre emissão durante a operação de equipamentos, tais como: gruas, shiploaders e
correias transportadoras (ANTAQ, 2013). Além disso, ocorre a ressuspensão de poeira dos solos,
porém, tal fonte não está contemplada na equação da metodologia para estimativa das emissões
fugitivas.
As emissões fugitivas do Porto de Paranaguá foram quantificadas considerando o processo
de carregamento dos navios por grãos de soja e de milho, e por farelo de soja.
A quantidade de material exportado no mês de abril de 2013 foi fornecida em T/mês pela
APPA. Para o cálculo da taxa de emissão de material particulado, em unidade de massa por hora,
foi considerado que o Porto de Paranaguá operou 24 horas por dia, durante os 30 dias do mês de
abril.
Os berços de exportação 212, 213 e 214, representados na figura 7, são as áreas nas quais
os navios atracam para ser carregados com o material a ser exportado.

Figura 7 - Berços de Atracação no Porto de Paranaguá
FONTE: APPA, 2013

A estimativa das emissões fugitivas de material particulado proveniente da transferência
de materiais foi realizada com base nas diretrizes propostas pela EPA (2006), as quais
consideram a velocidade do vento, a umidade do material, um fator de tamanho da partícula, e a
quantidade de carga movimentada, conforme equações 24 e 25.
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𝑇𝑇 = 𝐹𝐸 𝑥 𝑄 𝑥

(100−𝐸𝑅)

(23)

100
𝑈 1,3

𝐹𝑒 = 𝑘 𝑥 0,0016 𝑥 [

(2,2)

𝑀 1,4

(2)

]

(24)

Onde:
TT (Kg/h) = Taxa de emissão do poluente devido às transferências
K (Adimensional) = Fator de tamanho da partícula
FE (Kg/t) = Fator de Emissão do poluente
Q (t/h) = Quantidade de carga movimentada
ER (%) = Eficiência do controle de emissão
U (m/s) = Velocidade do vento
M (%) = Umidade do material
No site da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) foi obtida a
quantidade mensal de soja, milho e farelo de soja exportada no mês de Abril de 2013, que foi o
mês de monitoramento da atividade dos navios no Porto de Paranaguá. O fator de tamanho da
partícula foi obtido da EPA, a umidade da soja retirada do site da CISoja, a umidade do farelo de
soja do site da Indústria de óleos IMCOPA e a umidade do milho obtida no site da Embrapa. A
velocidade do vento foi obtida através dos dados do Simepar, e a eficiência do controle de
emissão ER foi considerada nula, pois não se dispõe de informações sobre medidas de controle
de emissão de partículas no porto.
As informações utilizadas para o cálculo da taxa de emissão de material particulado por
fontes fugitivas estão apresentadas na Tabela 8.
Tabela 8 – Dados utilizados para o cálculo de material particulado.

A

Material

Q (t/h)A

KB

U (m/s)C

M(%)

Soja

1665,5

0,74

2,0

14,0D

Milho

332,0

0,74

2,0

13,0E

Farelo de Soja

812,1

0,74

2,0

12,5F

APPA
EPA, (2009)
C
SIMEPAR
D
CISoja
E
EMBRAPA
F
IMCOPA
B
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4.4 ALIMENTAÇÃO DO MODELO
Para obtenção do padrão de dispersão de poluentes atmosféricos foi utilizado o modelo
matemático AERMOD View 8.0, no qual foram inseridos dados meteorológicos, topográficos e
das fontes de emissão. Foi definida uma malha (grade) de receptores e os cenários modelados.
Receptores são pontos distribuídos espacialmente formando uma malha, nos quais foram
calculadas as concentrações.
Para a simulação da dispersão atmosférica em Paranaguá definiu-se uma malha com área
de 156,25 km², sendo 12,5 km de comprimento em X e Y, totalizando 2601 receptores,
espaçados a cada 250 m horizontal e verticalmente. A dimensão da malha foi definida de forma
a abranger toda zona urbana do município, conforme apresentado na figura 8.

Figura 8 – Malha de receptores
Fonte: ITGC (2011)

A figura 9 mostra a distribuição das fontes de emissão consideradas nas simulações. As
linhas em azul representam as vias de tráfego, a linha roxa representa as emissões dos navios, os
pontos verdes mostram a localização das indústrias e os pontos em vermelho são as fontes em
área para representar as emissões fugitivas de material particulado durante o carregamento dos
porões dos navios. No porto há três berços de exportação e em cada um atraca um navio, assim,
na simulação foram considerados três navios, cada qual com três porões para carregamento. Para
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representar a emissão de material particulado nesses porões, foram inseridas no modelo nove
fontes em área com dimensão de 28x28m cada uma, representando os porões de armazenamento
de material a granel. A taxa total foi dividida entre os nove porões considerados.

Figura 9 - Imagem das fontes de emissão inseridas no modelo matemático
Fonte: ITCG (2011)

O modelo foi alimentado com os mesmos dados meteorológicos utilizados na
caracterização meteorológica de Paranaguá, ou seja, foi inserido no modelo a série de dados
horários correspondente ao período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2015. (26.280
horas de dados monitorados) e que contemplam os seguintes parâmetros: temperatura (°C),
umidade relativa do ar (%), pressão (hPa), radiação global (w/m²), direção de vento (graus),
velocidade do vento (m/s) e precipitação (mm). A série meteorológica utilizada na modelagem
compreende um período de três anos, pois a maior quantidade de dados elimina ou minimiza a
influência de eventos meteorológicos atípicos, sendo mais representativa da condição climática
padrão da região.
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4.5 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS LOCAIS DE MONITORAMENTO
Além dos resultados da modelagem para verificação do perfil das concentrações de
poluentes e definição de áreas mais críticas, outros critérios devem ser analisados para seleção
dos locais a serem monitorados. É necessário o levantamento das seguintes informações:

a) Zoneamento Urbano para verificação do uso do solo;
b) Adensamento populacional: a concentração de pessoas é um fator importante para
seleção de local, visto que o objetivo principal do monitoramento é a proteção da saúde
humana;
c) Verificação da distribuição dos equipamentos urbanos (escolas, colégios, postos de
saúde, etc.) os quais são capazes de fornecer espaço, segurança e acessibilidade.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Neste item serão apresentados os resultados da caracterização meteorológica do
município de Paranaguá, as estimativas das taxas de emissões dos navios e de material
particulado fugitivo nos berços de exportação do porto, os perfis de concentrações obtidos pela
modelagem e os locais selecionados para instalação das estações de monitoramento da qualidade
do ar.
5.1 CARACTERIZAÇÃO METEOROLÓGICA
A caracterização meteorológica foi realizada a partir de dados horários registrados
durante três anos de monitoramento (2013 à 2015).
Os resultados obtidos para a média, máximos e mínimos são apresentados graficamente a
seguir:

a) Temperatura

A figura 10 apresenta o comportamento médio dos três anos de monitoramento da
temperatura.

Figura 10 – Comportamento médio da temperatura entre 2013 e 2015.

A figura 10 evidencia o comportamento sazonal da temperatura, cujas médias variam de
17 a 26 °C aproximadamente, sendo as mais altas registradas no período de dezembro a
fevereiro, sendo superiores em dezembro.
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O trimestre de junho a agosto é caracterizado por temperaturas mais baixas, sendo a
mínima inferior a 10 °C, ocorrida no mês de julho. Nesses meses as temperaturas máximas
podem chegar a 20°C, caracterizando o inverno por elevada amplitude térmica.
Os meses de novembro a fevereiro provavelmente sejam os mais favoráveis à dispersão
de poluentes, pois as elevadas temperaturas favorecem os movimentos convectivos das massas
de ar e, consequentemente a mistura das espécies químicas presentes na atmosfera. Com
temperaturas elevadas tem-se também maior altura da camada de mistura, o que implica em
maior volume para as substâncias se dispersarem.

b) Umidade relativa do ar

A figura 11 apresenta o comportamento médio dos três anos de monitoramento da
umidade do ar.

Figura 11 – Comportamento médio da umidade entre 2013 e 2015.

Como se observa na figura 11 a umidade média ao longo do ano é superior a 80%.
A partir dos valores mínimos de umidade, verifica-se que os meses mais secos são julho,
agosto e setembro, nos quais ocorreram valores inferiores a 40%.
Os valores máximos encontram-se entre 99% e 100% o que significa que em todos os
meses há momentos em que o ar está saturado. Elevada umidade aliada à alta temperatura é uma
condição favorável à redução da concentração de poluentes no ar, pois eles podem ser
depositados nas superfícies (IORGA; RAICU; STEFAN, 2015).
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c) Pressão atmosférica

A figura 12 apresenta o comportamento médio dos três anos de monitoramento da
pressão atmosférica.

Figura 12 – Comportamento médio da pressão entre 2013 e 2015.

Observa-se pelo comportamento da pressão atmosférica um aumento gradativo partir do
mês de fevereiro, atingindo valores mais altos nos meses de julho e outubro. Tal comportamento
sazonal está em consonância com o comportamento da temperatura, também sazonal, pois
pressões mais baixas estão associadas às temperaturas mais elevadas, enquanto que baixas
pressões ocorrem em temperaturas menores.
A pressão média (linha azul) varia de 1010 a 1018 hPa ao longo do ano. O menor valor
registrado para pressão foi de 1000,4 hPa para o mês de novembro e o máximo foi superior a
1028 hPa para o mês de julho.
Em áreas controladas por sistemas de baixa pressão atmosférica, a dispersão de espécies
químicas é favorecida, devido à ascensão do ar da atmosfera inferior, que ao subir promove a
mistura da pluma de poluentes (LI et al. 2014), assim, os meses de dezembro a fevereiro tendem
a ser mais favoráveis à dispersão.
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d) Radiação global

A figura 13 apresenta o comportamento médio dos três anos de monitoramento da
radiação global.

Figura 13 – Comportamento médio da radiação global entre 2013 e 2015.

Conforme o gráfico da figura 13 verifica-se a sazonalidade da radiação global, cuja
intensidade é mais elevada nos meses de novembro a março e menor nos meses de maio a julho.
A maior intensidade registrada foi de 1102 W/m², para o mês de janeiro.
A intensidade da radiação determina a temperatura do ar, assim, os meses de radiação
mais intensa (novembro a dezembro) são também os meses nos quais as temperaturas foram
mais elevadas, conforme observado no gráfico da figura 10, sendo também os meses mais
favoráveis à dispersão de poluentes atmosféricos.
A partir de março observa-se a diminuição da intensidade da radiação, sendo as menores
intensidades ocorridas no trimestre de maio a julho. Os valores mínimos representados no
gráfico são nulos, correspondendo à ausência de incidência de radiação global no período
noturno.

d) Precipitação

A figura 14 apresenta a soma mensal da precipitação pluviométrica para cada um os três
anos monitoramento (2013, 2014 e 2015).
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Figura 14 – Comportamento médio anual da precipitação entre 2013 e 2015.

Conforme observado no gráfico da figura 14, o período de maior intensidade
pluviométrica é de dezembro a março, nos quais o índice pluvimétrico pode ser superior a 200
mm. Os meses de julho e agosto são os menos chuvosos, o que aliado à baixas temperaturas do
ar, compõe uma condição desfavorável à dispersão de poluentes.
A precipitação anual registrada para os anos de 2013, 2014 e 2015 foram de 1778,6;
1448,6 e 2609 mm, respectivamente.

f) Direção e velocidade do vento

A figura 15 apresenta o comportamento médio dos três anos de monitoramento da
velocidade e direção do vento.
A avaliação da direção e velocidade do vento é feita a partir da utilização da rosa dos
ventos, a qual representa a frequência da direção do vento em cada quadrante, bem como sua
escala de velocidade.
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Figura 15 – Rosa dos ventos, 2013 - 2015.

Através da figura 15 pode-se observar que a direção do vento apresenta maior tendência
nos sentidos noroeste e sudeste, com predominância de calmarias e velocidades entre 2 e 5 m/s.

5.2 ESTIMATIVAS DAS EMISSÕES VEICULARES E DOS NAVIOS

Na tabela 9 é apresentada a taxa de emissão calculada para a frota de Paranaguá (42.007
veículos, ano base 2010), a partir da metodologia do Ministério do Meio Ambiente e as taxas de
emissão dos navios estimadas pela metodologia da EPA.

Tabela 9 - Taxas de emissão de cada poluente estimadas para as fontes
veiculares e navios
CO
HCT
PTS
NOX
SO2
Fonte
(g/s)
(g/s)
(g/s)
(g/s)
(g/s)
Navios

0,63

0,27

1,3

8,148

4,632

Veicular

119,6

49,2

1,5

9,3

2,3

Observa-se que o poluente emitido em maior quantidade pelas fontes veiculares é o CO,
seguido do HCT, enquanto que os navios emitem NOX em maior quantidade em relação aos
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demais poluentes, apresentando a menor taxa de emissão para HCT. A menor emissão veicular é
de material particulado, que também é baixo nas emissões dos navios.

5.3 ESTIMATIVA DAS EMISSÕES FUGITIVAS DE MATERIAL PARTICULADO NO
PORTO DE PARANAGUÁ

As taxas de emissão fugitiva calculadas para o material particulado são apresentadas na
tabela 10.
Tabela 10 - Taxas de emissão fugitivas de material particulado para cada um
dos produtos considerados
Farelo de
Produto
Soja
Milho
Total
soja
Taxa de emissão
20
4,4
11,4
35,9
(g/s)

A taxa de emissão total de material particulado, considerando os três produtos é de 35,9
g/s.
5.4 SIMULAÇÕES
Para cada ponto receptor da malha definida na modelagem, o modelo calculou as
concentrações horárias a partir da série de dados meteorológicos (26.280 horas de dados
monitorados) inserida no modelo, totalizando 26.280 valores de concentração em cada receptor.
A partir disso, foram geradas duas plumas, uma que representa as concentrações máximas
ocorridas durante os três anos considerados (2013-2015); e outra que representa as concentrações
médias dos 26.280 valores calculados.
Para as simulações da dispersão dos poluentes NOX, CO, PTS, SO2 e HCT foram
incluídas no modelo as fontes industriais, veiculares e dos navios e, na simulação da dispersão
das partículas totais em suspensão foram incluídas, além das mencionadas, fontes em áreas para
representação das emissões fugitivas de partículas nos berços de exportação do porto de
Paranaguá.

58

5.4.1 Pluma de dispersão dos óxidos de nitrogênio

Os resultados das concentrações máximas horárias dos óxidos de nitrogênio no período
de três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 16.

Figura 16 – Imagem da pluma das concentrações máximas de NOX para o período modelado
(2013 a 2015).

A partir da figura 16 observa-se que os picos de concentrações ocorridos durante o
período considerado (2013-2015) foram devido às emissões industriais, uma vez que essas são
significativamente superiores à veicular. A concentração máxima foi de 5741 µg m-3, localizada
a nordeste de malha, devido ao empreendimento nesta região, a partir do qual as concentrações
caem significativamente, atingindo a faixa de 400 µg m-3.
Com exceção aos picos de concentração ocorridos no entorno das indústrias, as
concentrações ficaram na faixa de 100 à 400 µg m-3 em quase todo o município. Observa-se a
contribuição de NOX dos navios à nordeste da malha, cujas concentrações estiveram na faixa de
400 à 700 µg m-3.
Os resultados das concentrações médias dos óxidos de nitrogênio no período de três anos
(2013 – 2015) estão apresentados na Figura 17.
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Figura 17 - Imagem da pluma das concentrações médias de NO X para o período modelado
(2013 a 2015).

A nordeste da malha as concentrações encontram-se na faixa de 10 à 30 µg m-3 devido à
relativa proximidade das indústrias, evidenciando-se também a contribuição dos navios. Nas
demais áreas as concentrações foram de 5 à 10 µg m-3.
A concentração máxima de NOX para o período modelado foi de 343µg m-3, estando
acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA 03/90, cujo valor é de 100 µg m-3 para
NO2. Essa concentração ocorreu em um raio de aproximadamente 100 metros no entorno do
empreendimento, atingindo valores dentro do limite legislado, à medida que se distancia desse
raio.
Embora de 90 a 95% dos NOX emitidos seja NO (NEATHERY; RUBEL; STENCEL,
1997), esse último é rapidamente oxidado a NO2 na atmosfera, logo é razoável comparar o
resultado da concentração de NOX ao padrão estabelecido para o NO2.
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5.4.2 Pluma de dispersão do monóxido de carbono
Os resultados das concentrações máximas horárias de monóxido de carbono no período
de três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 18.

Figura 18 – Imagem da pluma das concentrações máximas de CO para o período modelado
(2013 a 2015)

A partir da figura 18 verifica-se que os picos de concentração ocorreram devido a
emissão industrial, sendo o maior valor de 5572 µg m-3, à nordeste da malha. É possível verificar
uma faixa longa e estreita com concentrações na faixa de 500 µg m-3, referente à emissão
veicular.
Não foi evidenciada a contribuição das emissões dos navios, pois a taxa dessa fonte é
pouco significativa em relação à industrial e veicular.
Os resultados das concentrações médias de monóxido de carbono no período de três anos
(2013 – 2015) estão apresentados na figura 19.
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Figura 19 - Imagem da pluma das concentrações máximas de CO para o período modelado
(2013-2015)

Nota-se, a partir da figura 19, que as maiores concentrações encontram-se distribuídas
entre as áreas urbana e industrial, estando na faixa de 30 a 70 µg m-3. Na área urbana têm-se
concentrações significativas devido à emissão veicular, cuja contribuição ficou mais evidente nas
concentrações médias em comparação às horárias.
A concentração máxima para o período modelado foi de 340 µg m-3, ocorrida a nordeste
da malha, devido ao empreendimento localizado nessa área. Esse valor está dentro do limite
estabelecido pela Resolução CONAMA 003/90, que é de 10.000 µg m-3 para a média de oito
horas.

5.4.3 Pluma de dispersão de PTS

Os resultados das concentrações máximas horárias das partículas totais em suspensão no
período de três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 20.
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Figura 20 – Imagem da pluma das concentrações máximas de PTS para o período modelado
(2013 a 2015).

Observa-se pela figura 20 que as maiores concentrações ocorreram a nordeste do
município, verificando-se uma tendência da pluma se dispersar em diversas direções ao invés de
uma direção predominante, o que está de acordo com a rosa dos ventos obtida a partir dos dados
de direção e velocidade do vento, a qual não apresentou uma única direção predominante.
A maior concentração foi de 3368 µg m-3, devido à emissão industrial e na maior parte do
município as concentrações foram na faixa de 200 a 400 µg m-3, não sendo evidenciada
contribuição veicular devido à baixa taxa dessa fonte.
Os resultados das concentrações médias de partículas totais em suspensão no período de
três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 21.
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Figura 21 - Imagem da pluma das concentrações máximas de PTS para o período modelado
(2013-2015)

Ao contrário da pluma das máximas horárias para PTS, a pluma das concentrações
médias apresenta uma distribuição mais uniforme, com leve tendência de dispersão ao norte do
município, em direção ao mar.
Em quase a totalidade da extensão do município as concentrações foram até 5 µg m-3, o
que pode ser justificado pela baixa contribuição das fontes veiculares e devido a existência de
outras fontes de emissão de material particulado que não são consideradas no modelo, tal como
ressuspensão de partículas do solo, desgaste dos pneus dos veículos, entre outras.
A nordeste da malha observa-se também uma pequena pluma com concentrações na faixa
de 50 µg m-3devido as emissões oriundas do carregamento dos navios.
A concentração máxima para o período modelado foi de 116 µg m-3, estando acima do
limite estabelecido pela Resolução CONAMA 003/90, cujo valor é de 80 µg m-3 para a média
geométrica anual. Essa concentração ocorreu em um raio de aproximadamente 110 metros no
entorno do empreendimento, atingindo, a partir dessa distância, valores dentro do limite
legislado.
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5.4.4 Pluma de dispersão do dióxido de enxofre
Os resultados das concentrações máximas horárias de dióxido de enxofre no período de
três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 22.

Figura 22 – Imagem da pluma das concentrações máximas de SO2 para o período modelado
(2013-2015)

Observa-se a partir da figura 22 que as elevadas concentrações de dióxido de enxofre
simuladas no município de Paranaguá são predominantemente industrial, sendo 1539 µg m-3 o
maior valor ocorrido. No entorno dos empreendimentos industriais as concentrações estiveram
entre 100 e 200 µg m-3 e na maior parte do município a faixa de concentrações foi de 50 à 100 µg
m-3.
Ao norte é possível verificar a contribuição das emissões dos navios, cujos valores foram
da ordem de 200 µg m-3.
Os resultados das concentrações médias de dióxido de enxofre no período de três anos
(2013 – 2015) estão apresentados na figura 23.
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Figura 23 - Imagem da pluma das concentrações médias de SO2 para o período modelado
(2013-2015)

Observa-se na figura 23 que as concentrações mais elevadas ocorreram a nordeste da
malha, próximas ao empreendimento ali localizado. Sobre as vias de tráfego as concentrações
são significativamente menores, pois a emissão de dióxido de enxofre é predominantemente
industrial. Na área industrial e portuária a concentração se mantém na faixa de 4 a 20 µg m-3. Na
maior parte do município as concentrações foram inferiores a 4 µg m-3
A concentração máxima para o período modelado foi de 94 µg m-3, estando acima do
limite estabelecido pela Resolução CONAMA 03/90, cujo valor é de 80 µg m-3 para a média
geométrica anual. Essa concentração ocorreu em um raio de aproximadamente 100 metros no
entorno do empreendimento, atingindo, a partir dessa distância, valores dentro do limite
legislado.
5.4.5 Pluma de dispersão dos hidrocarbonetos totais
Os resultados das concentrações máximas horárias de hidrocarbonetos totais no período
de três anos (2013 – 2015) estão apresentados na figura 24.
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Figura 24 – Imagem da pluma das concentrações máximas horárias de HCT para o
período modelado (2013 a 2015).

Uma vez que não se dispõe de dados de emissão industrial para HCT, foi considerada na
modelagem apenas a emissão veicular e dos navios para esse poluente.
Em toda extensão urbana do município as concentrações foram entre 100 e 200 µg m-3,
com pico de 247 µg m-3, não sendo evidenciada a contribuição oriunda das emissões dos navios.
Os resultados das concentrações médias de hidrocarbonetos totais no período de três anos
(2013 – 2015) estão apresentados na Figura 25.
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Figura 25 – Imagem da pluma das concentrações médias de HCT para o período modelado
(2013-2015)

Observa-se pela figura 25 que o perfil de concentração de HCT foi bem uniforme no
município, com concentrações na faixa de 10 à 30 µg m-3 e máxima de 38, 6 µg m-3, não sendo
evidenciada contribuição dos navios.
Uma vez que não há padrão nacional de qualidade do ar para os HCT, não há como
compará-lo com nenhuma legislação; no entanto, é necessário seu monitoramento e modelagem,
pois ele é precursor na formação de poluentes secundários.

5.5 SELEÇÃO DAS ÁREAS DE MONITORAMENTO

A modelagem matemática da dispersão de poluentes atmosféricos é uma etapa de préseleção para escolha dos locais a serem monitorados. Após essa etapa, foi analisado o zoneamento
urbano, adensamento populacional e distribuição dos equipamentos urbanos, que são locais nos
quais as estações podem ser instaladas, conferindo-lhes segurança, proteção e acessibilidade.
Para cada estação foram sugeridos os poluentes a serem monitorados. Para todas as
estações sugere-se o monitoramento dos seguintes parâmetros meteorológicos: direção e
velocidade do vento, temperatura e umidade do ar e índice pluviométrico, sendo possível
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relacionar este último à concentração de material particulado e de gases, pois eles sofrem
deposição úmida.
Na figura 26 é apresentado o mapa do zoneamento urbano de Paranaguá.

Figura 26 – Mapa do Zoneamento urbano de Paranaguá
Fonte: Prefeitura de Paranaguá (2005)

Na figura 27 é apresentado o mapa da distribuição dos equipamentos urbanos e densidade
demográfica e na imagem 28 o mapa da divisão de bairros do município. Os bairros sugeridos para
a instalação de cada categoria de estação de monitoramento da qualidade do ar foram aqueles que
segundo o mapa da imagem 27 apresenta um equipamento urbano que possa abrigá-la e que pela
sua localização e perfil de concentrações dos parâmetros modelados sejam locais representativos
para o monitoramento.
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Figura 27 - Mapa de densidade populacional e equipamentos urbanos de Paranaguá
Fonte: Prefeitura de Paranaguá (2005)
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Figura 28 - Mapa de bairros de Paranaguá
Fonte: Prefeitura de Paranaguá (2005)
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(a) Estação Residencial

Para instalação de uma estação Residencial, sugere-se o Bairro Costeira (número 12 no
mapa de bairros), cuja densidade demográfica é de 51 a 100 hab/ha. Este bairro fica relativamente
próximo à zona portuária, onde há também empreendimentos industriais, logo, a população das
proximidades pode sofrer influência dessas emissões, principalmente em eventos de picos de
concentração. A imagem da simulação de PTS evidenciou tendência do vento em direcionar a
pluma para este bairro e demais nessas proximidades.
Nesse bairro as simulações forneceram as seguintes faixas de concentração:
Máximas horárias: CO entre 153 e 500 µg m-³; HCT entre 60 e 80 µg m-³; MP entre 500 e
700 µg m-³; NOX entre 100 e 400 µg m-³ e SO2 entre 70 e 100 µg m-³. Médias do período
modelado: CO entre 30 e 50 µg m-³; HCT entre 10 e 30 µg m-³; MP entre 5 e 8 µg m-³; NOX entre
7 e 30 µg m-³ e SO2 entre 4 e 7 µg m-³.
Pelo mapa de zoneamento urbano de Paranaguá, verifica-se que uma área deste bairro
pertence a Zona de Interesse Patrimonial e Turístico (ZIPT) a qual se caracteriza por conjunto de
relevante expressão arquitetônica, histórica, cultural e paisagística, cuja manutenção é necessária à
preservação da memória da cidade, do patrimônio cultural do Município e ao desenvolvimento de
atividades econômicas ligadas ao turismo. Dado que o uso preponderante dessa zona é o
desenvolvimento do turismo, espera-se um relevante contingente de pessoas ao longo do ano, o
que torna necessário o monitoramento da qualidade do ar nesse bairro, de modo a avaliar a
exposição da população visitante e também residente, bem como tomar medidas para preservação
do patrimônio cultural que pode vir a sofrer danos em caso de episódios mais severos de
contaminação do ar.
Outra área do bairro localiza-se na Zona de Requalificação Urbana (ZRU), caracterizada
pelo uso misto e pela existência de infraestrutura consolidada, com características de centralidade.
Alguns dos objetivos dessa zona são: ampliar a oferta de infraestrutura e disponibilidade de
equipamentos públicos, ordenar o adensamento construtivo etc.
Dadas as concentrações obtidas pelas simulações, a proximidade deste bairro em relação ao
porto, bem como estar na direção da dispersão da pluma, recomenda-se monitorar no mínimo os
parâmetros químicos CO, NOX, SO2, e MP.
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(b) Estação veicular

Para instalação de uma estação veicular sugere-se o bairro Vila Horizonte (53 do mapa de
bairros), pois possui equipamento urbano entre duas vias de fluxo mais intenso – a Rua Antônio
Pereira e a Avenida Bento Munhoz da Rocha. Paralela a Antonio pereira tem-se a Avenida Turfi
Marrom, também de fluxo relevante.
Nessa área a modelagem de CO forneceu as concentrações mais elevadas, estando as
máximas horárias na faixa de 500 a 800 µg m-³ e as médias do período modelado entre 50 e 70 µg
m-³. As máximas horárias de HCT foram entre 100 e 200 µg m-³, enquanto que as concentrações
médias ficaram entre 10 e 30 µg m-³. Para as PTS, as máximas horárias foram entre 200 e 400 µg
m-³ e as médias do período foram até 3 µg m-³. O SO2 foi o parâmetro que apresentou as menores
concentrações nessa área, sendo as máximas horárias na faixa de 50 a 70 µg m-³ e as médias do
período entre 0,9 e 2 µg m-³. Os NOX apresentaram concentrações na faixa de 100 a 400 µg m-³
para as máximas horárias e de 5 a 30 µg m-³ para as médias.
Este bairro possui densidade demográfica de 101-150 hab/ha e pertence Zona de
consolidação e qualificação urbana 1 (ZCQU), que se caracteriza pela predominância de uso misto
e tem como objetivo, entre outros, a ampliação da oferta de infraestrutura e da disponibilidade de
equipamentos públicos.
As espécies que devem ser monitoradas nesse bairro são as mesmas sugeridas para estação
residencial, incluindo o HCT, visto que ele apresenta contribuição significativa. Embora os óxidos
de nitrogênio tenham apresentado concentrações mais elevadas nas indústrias, o monitoramento de
tal parâmetro nesse bairro é necessário, uma vez que a emissão veicular é significativa.
Embora a taxa de PTS e de dióxido de enxofre seja pouco significativa, o monitoramento
desses parâmetros nessa região é necessário, pois a Rua Antônio Pereira é a continuação da
Rodovia 277 e dá acesso a Avenida Portuária, logo, espera-se um considerável fluxo de caminhão
nessa via e, por conseguinte, maior emissão de dióxido de enxofre, devido ao diesel, e de fuligem
e material particulado. Outra fonte de material particulado existente, porém não considerada no
modelo, é a ressuspensão de material particulado do solo e do asfalto, oriundo do desgaste dos
pneus.
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(c) Estação de fundo background

A estação de fundo representa a concentração de fundo da região, na ausência de fontes de
emissão, assim, para essa categoria de monitoramento sugere-se o bairro Parque São João (número
37 no mapa), por ser um bairro afastado de fontes significativas de emissão e no qual as
concentrações obtidas pelas simulações foram mais baixas em comparação as demais áreas. Este
bairro pertence a ZCQU1, com densidade demográfica de 2 a 50 hab/ha.
Nesse bairro as simulações forneceram as seguintes faixas de concentração:
Máximas horárias: CO entre 153 e 500 µg m-³; HCT entre 50 e 100 µg m-³; MP entre 200 e
400 µg m-³; NOX entre 100 e 400 µg m-³ e SO2 entre 36 e 70 µg m-³. As concentrações médias de
MP e SO2 não ultrapassaram 3 µg m-³; os NOX estiverem na faixa de 7 µg m-³; os HCT entre 5 e
10 µg m-³ e o CO forneceu valores entre 10 e 50 µg m-³.
Por se tratar de um monitoramento representativo da concentração de fundo é necessário
que todos os parâmetros químicos (CO, NOX, SO2, HCT, PTS e ozônio) sejam monitorados, para
que se conheça a concentração ambiente de todos na ausência de fontes de emissão.

(d) Comercial

Para instalação de uma estação comercial de monitoramento da qualidade do ar indica-se o
Bairro Porto dos Prades (39 no mapa), pois este possui elevada densidade demográfica (301 a 350
hab/ha) e pertence a zona de requalificação urbana (ZRU), caracterizada pelo uso misto e pela
existência de infraestrutura consolidada e com características de centralidade, logo, espera-se
grande circulação de pessoas nessa área, o que evidencia a importância do monitoramento da
qualidade do ar.
As faixas de concentração nessa área foram:
Máximas horárias: HCT de 80 a 100 µg m-³; PTS de 400 a 700 µg m-³; NOX de 100 a 40
µg m-³; SO2 70 a 100 µg m-³ e CO de 153 a 500 µg m-³. Médias do período: HCT de 10 a 30 µg
m-³; PTS de 3 a 5 µg m-³; NOX de 5 a 10 µg m-³; SO2 4 a 4 µg m-³ e CO de 30 a 70 µg m-³.
Outra sugestão é o Bairro Bockmann (7 no mapa), pois é um dos mais populosos, com a
densidade chegando a faixa de 201-250 hab/ha, também pertencente à ZRU. As faixas de
concentração nessa área foram: máximas horárias: HCT de 100 a 200 µg m-³; PTS de 200 a 400
µg m-³; NOX de 100 a 400 µg m-³; SO2 100 a 200 µg m-³ e CO de 500 a 800 µg m-³.
Concentrações médias: HCT de 10 a 30 µg m-³; PTS de 3 a 5 µg m-³; NOX de 7 a 30 µg m-³; SO2 2
a 5 µg m-³ e CO de 50 a 100 µg m-³.
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Por se tratar de bairros com elevada densidade populacional, sugere-se o monitoramento
dos cinco parâmetros modelados e mais ozônio, pois ele é um poluente secundário, cuja formação
e concentração na atmosfera dependem das espécies primárias, como os NOX e HCT; além de seus
efeitos adversos na saúde humana. O material particulado embora tenha apresentado
concentrações baixas, deve ser monitorado devido à existência de outras fontes que não são
inclusas no modelo.

(e) Estação industrial

O Bairro Alboit (de numeração 3 no mapa de bairros) é sugerido para instalação de uma
estação de monitoramento destinada a avaliar o impacto das emissões industriais, pois localiza-se
na Zona de Interesse Portuário (ZIP), a qual é caracterizada pelo uso prioritário e preponderante de
atividades portuárias e correlatas, com potencial de impacto ambiental e urbano significativos.
Dentre os objetivos dessa zona tem-se o de concentrar atividades de risco ambiental de forma
controlada. As emissões nessa zona são devido à movimentação dos navios, emissões fugitivas
oriundas das atividades no porto e emissões industriais dos empreendimentos que ali operam.
A presença dessas fontes e as características e objetivos da ZIP tornam imprescindível o
monitoramento da qualidade do ar nessa região, pois ela abriga uma densidade populacional de
101 a 200 hab/ha que pode sofrer efeitos adversos pela poluição do ar.
Nessa região as simulações forneceram as seguintes concentrações:
Máximas horárias: SO2 de 100 a 200 µg m-³; CO de 500 a 800 µg m-³; HCT de 100 a 200
µg m-³; MP de 400 a 700 µg m-³ e NOx de 100 a 400 µg m-³. Médias do período: SO2 de 5 a 9 µg
m-³; CO de 50 a 100 µg m-³; HCT de 10 a 30 µg m-³; MP de 5 e 30 µg m-³ e NOx de 10 a 30 µg m³.
Sugere-se o monitoramento de todos os parâmetros simulados, incluindo o HCT, pois
embora não tenham sido inseridos dados de emissão industrial desse parâmetro (devido à
indisponibilidade), isso não significa que não ocorra.
O monitoramento da qualidade do ar em uma região com atividades de intenso impacto
ambiental permite inferir sobre irregularidades nos processos industriais ou falhas nos
equipamentos de controle de poluição atmosférica, o que auxilia na tomada de decisão e
elaboração de planos de ação para mitigação das emissões e melhoria na qualidade do ar.

Na figura 29 é apresentado o mapa da divisão de bairros de Paranaguá com as estações
localizadas nos bairros sugeridos.
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Figura 29 - Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar nos bairros sugeridos

76

A tabela 11 apresenta uma síntese, contendo os bairros sugeridos para o monitoramento,
segundo a categoria de estação, as características do bairro, as concentrações fornecidas pela
modelagem e os parâmetros que devem ser monitorados.

Tabela 11 - Bairros sugeridos para cada categoria de estação de monitoramento da qualidade do ar e suas
características

(continua)
Tipo de
estação
Residencial

Veicular

Estação de
fundo
background

Comercial

Bairro
sugerido
Costeira

Vila Horizonte

Parque São
João

Porto dos
Prades

Bockmann

Concentrações
simuladas

Parâmetros
para
monitoramento

-Próximo à zona
portuária;
ZIPT: atividades
econômicas ligadas ao
turismo;
- Densidade
populacional: 51 a 100
hab/ha.

Máximas horárias: CO entre 153 e
500 µg m-³; HCT entre 60 e 80 µg m³; MP entre 500 e 700 µg m-³; NOX
entre 100 e 400 µg m-³ e SO2 entre
70
e
100
µg
m-³.
Médias do período modelado: CO
entre 30 e 50 µg m-³; HCT entre 10 e
30 µg m-³; MP entre 5 e 8 µg m-³;
NOX entre 7 e 30 µg m-³ e SO2 entre
4 e 7 µg m-³.

CO, NOX, SO2,
e MP

-Densidade
populacional: 101 a
150 hab/ha;
-ZCQU: uso misto,
com objetivo de
ampliação da
infraestrutura;
- Próximo â três vias
de intenso fluxo

Máximas horárias: CO entre 500 e
800 µg m-³; HCT entre 100 e 200 µg
m-³; MP entre 200 e 400 µg m-³;
NOX entre 100 e 400 µg m-³ e SO2
entre
50
e
70
µg
m-³.
Médias do período modelado: CO
entre 50 e 70 µg m-³; HCT entre 10 e
30 µg m-³; MP entre 0 e 3 µg m-³;
NOX entre 5 e 30 µg m-³ e SO2 entre
0,9 e 2 µg m-³.

CO, NOX, SO2,
e
MP, HCT

Densidade
populacional: 2 a 50
hab/ha;
-Concentrações
simuladas mais baixas;
- Distante de fontes de
emissões.

Máximas horárias: CO entre 153 e
500 µg m-³; HCT entre 50 e 100 µg
m-³; MP entre 200 e 400 µg m-³;
NOX entre 100 e 400 µg m-³ e SO2
entre
36
e
70
µg
m-³.
Médias do período modelado: CO
entre 10 e 50 µg m-³; HCT entre 5 e
10 µg m-³; MP e SO2 até 3 µg m-³;
NOX até 7 µg m-³.

CO, NOX, SO2,
HCT,
PTS e ozônio

- ZRU: caracterizada
pelo uso misto e
características de
centralidade;
Densidade
poulacional: 301-350
hab/ha.

Máximas horárias: HCT de 80 a 100
µg m-³; PTS de 400 a 700 µg m-³;
NOX de 100 a 40 µg m-³; SO2 70 a
100 µg m-³ e CO de 153 a 500 µg m-³.
Médias do período: HCT de 10 a 30
µg m-³; PTS de 3 a 5 µg m-³; NOX de
5 a 10 µg m-³; SO2 4 a 4 µg m-³ e CO
de 30 a 70 µg m-³.

- ZRU: caracterizada
pelo uso misto e
características de
centralidade;
Densidade
populacional: 201-250
hab/ha.

Máximas horárias: HCT de 100 a
200 µg m-³; PTS de 200 a 400 µg m³; NOX de 100 a 400 µg m-³; SO2
100 a 200 µg m-³ e CO de 500 a 800
µg
m-³.
Médias do período: HCT de 10 a 30
µg m-³; PTS de 3 a 5 µg m-³; NOX de
7 a 30 µg m-³; SO2 2 a 5 µg m-³ e CO
de 50 a 100 µg m-³.

Características

CO, NOX,
SO2, HCT,
PTS e ozônio
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(conclusão)
Tipo de
estação
Industrial

Bairro
sugerido
Alboit

Características
-Densidade
populacional: 201-250
hab/ha.
-ZIP: concentrar
atividades de risco
ambiental de forma
controlada

Concentrações
simuladas

Parâmetros
para
monitoramento

Máximas horárias: SO2 de 100 a
200 µg m-³; CO de 500 a 800 µg
m-³; HCT de 100 a 200 µg m-³;
MP de 400 a 700 µg m-³ e NOx
de 100 a 400 µg m-³.
Médias do período: SO2 de 5 a 9
µg m-³; CO de 50 a 100 µg m-³;
HCT de 10 a 30 µg m-³; MP de 5
e 30 µg m-³ e NOx de 10 a 30 µg
m-³.

CO, NOX, SO2,
MP, HCT

Os locais selecionados devem ser vistoriados por equipe técnica habilitada para verificar
a viabilidade da instalação em relação infraestrutura capaz de fornecer telefonia, acessibilidade e
segurança.
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6 CONCLUSÃO
A partir das plumas obtidas pela modelagem da dispersão de poluentes atmosféricos com
o modelo AERMOD, verificou-se que as concentrações máximas horárias e as concentrações
médias do período modelado para NOX, PTS, e SO2 foram mais elevadas próximo à zona
portuária, devido aos empreendimentos industriais desta região. Nas outras áreas do município as
concentrações médias respeitaram os padrões de qualidade do ar da Resolução CONAMA 03/90.
As concentrações médias de CO e HCT apresentaram um perfil relativamente homogêneo
em toda área urbana do município, não sendo verificados picos em pontos específicos, tal como
para os poluentes já mencionados.
Quanto às emissões dos navios no Porto de Paranaguá, somente através da pluma das
concentrações máximas de SO2 e NOx e pela pluma das concentrações médias de NOX foi
possível perceber a contribuição dessa fonte, ainda que pouco significativa em relação à
industrial. A partir da pluma das PTS também foi possível verificar uma pequena contribuição
das emissões fugitivas, oriundas do carregamento de grãos nos navios.
A modelagem se apresentou como uma ferramenta útil para avaliar a dispersão de
poluentes atmosféricos e para seleção de locais para instalação de estações de qualidade do ar,
pois os resultados possibilitaram a identificação de áreas representativas para o monitoramento.
Foram sugeridos seis bairros, uma para cada categoria de estação, de acordo com as
características dos locais, porém, na ausência de recursos para instalação de uma rede completa
de monitoramento, o bairro prioritário a ser monitorado é o Alboit, por se localizar próximo à
zona portuária, a qual abriga atividades industriais e portuárias de significativo impacto
ambiental e urbano. Nesse bairro é possível avaliar com representatividade a exposição da
população às emissões oriundas da zona portuária.
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