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RESUMO 
 

 

 

 Ozônio pode afetar a saúde humana sendo a ele atribuída a responsabilidade 

por centenas de milhares de mortes prematuras a cada ano e por centenas de 

internações hospitalares adicionais, além da perda de milhões de dias de trabalho. 

Estes impactos na saúde são causados tanto por exposições a longo prazo (crônica) 

quanto a curto prazo (aguda). De forma semelhante a que ocorre atualmente 

próximo às grandes cidades do mundo e aos centros industriais, as concentrações 

ambientais de ozônio estavam ultrapassando o padrão de qualidade do ar 

estabelecido no Brasil, nas vizinhanças do Pólo Petroquímico de Camaçari, 

especialmente durante os anos de 2000 a 2003. 

 Com o objetivo de avaliar a formação e dispersão de ozônio na região do 

Recôncavo Baiano, foi desenvolvido um estudo, usando modelagem matemática, 

para melhor compreender as principais fontes dos precursores de ozônio, bem como 

sua formação e dispersão na referida região.  

 A metodologia adotada no estudo foi a elaboração de um inventário de 

emissões atmosféricas para as regiões urbanas e industriais e utilização do modelo 

matemático fotoquímico denominado STEM III – Sulfur Transport and Deposition 

Model, da Universidade de Iowa (USA), para simular a formação e dispersão deste 

poluente fotoquímico secundário na atmosfera na região do Recôncavo Baiano. Os 

resultados do modelo foram comparados com as concentrações medidas por uma 

rede de monitoramento contínuo da qualidade do ar do Pólo Petroquímico, referente 

a um período em abril de 2003.  

 Concluiu-se que os resultados calculados para ozônio na região do 

Recôncavo Baiano, através do modelo matemático STEM são adequados, uma vez 

que há concordância satisfatória com os dados medidos. Os desvios encontrados 

ocorreram especificamente durante os episódios com baixas velocidades do vento, 

quando foram registrados picos de concentrações deste poluente próximo ao Pólo 

Petroquímico de Camaçari. Os modelos matemáticos meteorológicos não 

descrevem adequadamente a situação real quando a velocidade do vento é inferior 

a 1 m/s. 
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 Os resultados das simulações demonstram que a formação de ozônio ocorre 

em regiões situadas muito além dos locais onde estão situadas as estações de 

monitoramento do ar do Pólo, e atinge áreas distantes de Salvador e da região 

industrial, como Feira de Santana e Santo Estevão, situadas a jusante dos ventos 

que sopram do quadrante Este, predominantes na região. 

 Todas as concentrações calculadas para ozônio foram inferiores ao limite de 

160 µg/m3 estabelecidas pela Resolução CONAMA 003/90, para períodos horários e 

portanto, não deverão causar impactos na saúde humana. No entanto as 

concentrações encontradas até cerca de 100 a 150 Km das fontes consideradas 

podem afetar os ecossistemas pois as concentrações máximas simuladas estão 

próximas do limite de 40 ppb.h (do inglês:Accumulated Dose Over Threshold of 40 

ppb.h - AOT40), na região Oeste e Noroeste do domínio estudado. 

 O regime de formação de ozônio na região de Camaçari e de Candeias é 

limitado pelo NOx, e as reduções das emissões de NO2 efetuadas pelo Pólo 

Petroquímico à partir de 2004 resultaram na eliminação das violações dos limites de 

ozônio na sua região de influência. 

 Considerando-se o atual cenário de desenvolvimento do Brasil, em dez anos 

as concentrações de ozônio nas áreas costeiras do Recôncavo poderão representar 

uma ameaça para a produtividade agrícola desenvolvida na região situada no 

interior da Bahia, e eventualmente poderão representar também uma ameaça para a 

saúde humana, a depender do aumento das emissões, particularmente veiculares.  

 

Palavras-chave: Exposição ao ozônio; ozônio na troposfera; precursores de ozônio; 

emissões biogênicas e antrópicas; poluentes secundários; reações fotoquímicas; 

modelagem matemática de ozônio. 
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ABSTRACT 
 

 

 

 Ozone can affect human health. It is responsible for hundreds and thousands 

of premature deaths every year. Ozone produces hundreds of additional hospital 

admissions, and is the result of millions of lost working days. The health impacts are 

caused by both long term, and short-term exposure to which can result in illness or 

death. Similarly to which is occurring near most big cities and industrial areas, the 

concentration of tropospheric ozone was higher than the brazilian regulations in the 

vicinity of Salvador, and Pólo Petroquímico de Camaçari.  This was particularly 

offensive during the years of 2000 and 2003.  

 With the objective of evaluating the ozone formation and dispersion in the 

Recôncavo Baiano region a study was conducted, using mathematical modeling, in 

order to better understand the main sources of ozone precursors, as well as the 

ozone formation and dispersion in the area. 

 The methodology adopted in this study was to elaborate an atmospheric 

emissions inventory for the urban and industrial region, and to use a mathematical 

photochemical model, STEM III - Transport and Sulfur Deposition Model, developed 

at Iowa University (USA), to simulate the formation and dispersion of this secondary 

photochemical pollutant in the atmosphere of the Recôncavo Baiano area. The 

model results were compared with the ozone concentrations monitored through 

continuous and automatic equipment on five air monitoring stations located within the 

region studied, for a time interval in April 2003. 

 It was concluded that the results calculated for ozone in the region of 

Recôncavo Baiano, through the mathematical model STEM are adequate, and this 

can be demonstrated through its comparison with the measured results. There were 

deviations between the concentrations of calculated and measured ozone, especially 

during the episodes that were recorded during peak concentrations of the pollutant 

near Camaçari Petrochemical Complex. This is due to low wind speeds that occurred 

during those episodes. The mathematical meteorological models do not adequately 

describe the real situation when the wind speed is below 1 m/s.  

 The simulations results show that the ozone formation occurs on regions 

located far beyond the places where the air monitoring stations are located, and 
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reaches areas distant from Salvador and from the main industrial areas, such as 

Feira de Santana and Santo Estevão, which are located downwind of the region’s 

main sources.  

 All the calculated ozone concentrations were below the hourly limit of 160 

µg/m3 established by CONAMA Resolution number 003/90, and therefore should not 

cause impacts on human health. However the maximum concentrations calculated 

up to 100 to 150 km away from the main sources of ozone precursors could affect the 

ecosystems, because the maximum simulated concentrations were similar to the 

Accumulated Dose Over Threshold 40 ppb.h - AOT40 in the West and Northwest of 

the area studied.  

 The ozone formation in Camaçari and Candeias region is limited by NOx, thus 

the NO2 emission reductions made by the Petrochemical Complex since 2004 

resulted in the elimination of ozone violations on its area of influence. 

 Considering the current brazilian development scenery, within ten years the 

concentration of ozone in the Reconcavo coastal areas could represent a threat to 

the agriculture developed in the region located in the interior of the state of Bahia, 

and later on could also eventually represent a threat to human health, depending on 

the atmospheric emissions increasing, specially the vehicles emissions. 

 

Key-words: Ozone exposition; ozone in the troposphere; ozone precursors; biogenic 

and antrophic emissions; secondary pollutants; photochemical reactions; 

mathematical modelling of ozone.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 Os problemas da poluição atmosférica eram inicialmente focados nas 

emissões de enxofre e nos seus impactos. Névoas de ácido sulfúrico ocasionaram a 

morte de milhares de pessoas em Liege, Bélgica (na década de 30 do século 

passado), e em Londres, Inglaterra (até 1950). A partir da década de 50 detectou-se 

um novo problema ambiental: altas concentrações de ozônio (O3) e de outros 

oxidantes tais como peroxiacetilnitrato (PAN) estavam tornando-se claramente uma 

ameaça não só para a saúde humana, mas também para a vegetação em muitas 

cidades dos Estados Unidos, especialmente em locais como Los Angeles (LA), onde 

ocorrem com frequência os episódios meteorológicos de estagnação das massas de 

ar, sem sua renovação (GODISH, 2003). A poluição fotoquímica, como é 

denominada a produção de O3 e de outros oxidantes, foi reconhecida pela primeira 

vez na bacia aérea de L.A., em 1940.   

 As altas concentrações de ozônio são produzidas através de reações 

complexas envolvendo óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos, emitidos 

principalmente por equipamentos de combustão, portanto também pelos veículos 

(STERN, 1984; SÁNCHEZ-CCOYLLO e ANDRADE, 2006). Este problema ocorre 

agora em todos os locais, uma vez que o tráfego de veículos esta se intensificando 

(MASSAMBANI e ANDRADE, 1994), e como em Salvador, trafegam atualmente 

700.000 veículos, e a frota de veículos da cidade dobrou nos últimos dez anos 

(DETRAN, 2009), existe uma razão para preocupação com a formação de ozônio. 

 Ozônio troposférico é reconhecido há muito tempo como um poluente danoso 

para a saúde, e desde a década de 70 a Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (EPA) estabeleceu limites para sua concentração no ar, em sua 

legislação denominada Clean Air Act (USEPA,2010). 

 Os efeitos dos oxidantes fotoquímicos, principalmente do ozônio e do 

peroxiacetilnitrato (PAN) em florestas situadas na Califórnia, mudaram a composição 

das florestas e a suscetibilidade (STERN, 1984) de algumas espécies de plantas aos 

ataques de pestes. Aquela região tem sido exposta a níveis crescentes de ozônio 

desde 1950. Durante o período compreendido entre o fim dos anos 60 e início da 

década de 70, foi observado que a área atingida pelos oxidantes fotoquímicos na 
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Califórnia foi ampliada, e que os oxidantes eram transportados para as montanhas 

de San Bernardino com maior frequência e com concentrações mais elevadas. À 

medida que as árvores da floresta composta principalmente por pinheiros e 

carvalhos, ficaram mais expostas a estas altas concentrações de ozônio, elas 

ficaram mais suscetíveis às pragas, que causaram sua morte.  

 Ozônio é também o principal precursor do radical hidroxila (OH●), principal 

agente oxidante existente na troposfera, conforme as reações 1 e 2.  

 

)(.
1

23
DOOhO +→+ ν

    (λ < 320 nm) (1) 

 

•→+ OHOHDO 2)( 2

1

     (2) 

 

 Radicais são espécies químicas com um elétron desemparelhado, sendo que 

este único elétron as torna reativas. O radical OH● é o participante central das 

reações atmosféricas. A conversão de NO2 e SO2 aos seus respectivos ácidos 

nítrico e sulfúrico, a formação de ozônio, a destruição de VOCs na atmosfera, todas 

estas reações são potencializadas devido ao radical OH●. 

 

 Ozônio troposférico é um importante gás de efeito estufa. Seu tempo de 

residência na atmosfera varia entre 5 a 100 dias, a depender da latitude, altitude e 

estação do ano, conforme a tabela 1. 

 
Tabela 1 - Tempo de residência de ozônio troposférico 

Local 
Estação do 

ano Latitude 
Tempo de 

Residência do 
O3 (dias) 

Verão 20º N 5 
Inverno 20º N 17 
Verão 40º N 8 

 
Superfície da Terra 

Inverno 40º N 100 
Verão 20º N 30 10 Km de Altitude 

Inverno 20º N 90 
 Fonte: Seinfeld e Spyros, 2006.  
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O tempo de residência é menor no verão do que no inverno devido ao maior fluxo 

solar no verão. É menor na superfície por causa da maior concentração de vapor 

d’água nesta região. Em altitudes maiores o tempo de residência aumenta devido à 

redução da intensidade solar, portanto os processos de remoção do ozônio são mais 

eficientes próximo da superfície (SEINFELD e SPYROS, 2006).  

 Concentrações típicas de ozônio em áreas remotas, tais como Mauna Loa 

(Havaí), Barrow (Alaska) e Samoa Americana, variam de 20 a 40 ppbv, mas foi 

registrado um aumento de 10 ppbv nas concentrações de ozônio medidas na Costa 

Oeste americana entre 1987 e 2005 (OLTMANS et al, 2006). Em áreas urbanas 

poluídas pode exceder o limite estabelecido na Resolução CONAMA 003/90, que 

regulamenta a qualidade do ar no Brasil, que é de 160 µg/m3 (81.6 ppb) para sua 

máxima concentração horária. As concentrações de ozônio resultantes de 

queimadas em florestas são comparáveis às concentrações medidas em áreas 

urbanas poluídas (HOBBS, 2003). As emissões dos precursores de ozônio emitidos 

pelas fontes urbanas e pela queima da biomassa afeta áreas situadas a grandes 

distâncias destas fontes (SEINFELD & PANDIS, 1998; PITTS & PITTS, 2000; 

NOBRE, C. et al, 2008). A 20 km de uma área de 1000 hectares de queimadas em 

região de savana, localizada no Parque Timbavati Game Park (África do Sul), foram 

medidas concentrações de ozônio maiores do que 100 ppbv (HOBBS, 2003). 

Amostras de aerossóis oriundas da queima de biomassa na região do Cerrado 

brasileiro foram coletadas a 35 km ao sul de Brasília (ARTAXO, et al. 1999),e 

continham precursores de ozônio.  

 Ozônio é classificado como um poluente fotoquímico secundário, porque é 

formado na atmosfera a partir das emissões de seus precursores (NOx e compostos 

orgânicos voláteis), tendo a radiação solar como catalisador da reação. E ozônio 

pode ser encontrado em toda a baixa atmosfera, mesmo em áreas remotas do globo 

(TEIXEIRA, et al, 2009; VINGARZAN, R. 2004) 

 A atmosfera pode ser dividida em várias camadas, conforme a figura 1, com 

base principalmente nos mecanismos pelos quais elas se aquecem e se resfriam.  
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Figura 1 -. Camadas da atmosfera e variação da temperatura na atmosfera em função da 

altitude. 

Fonte: (NOAA, 2009). 

 

 A principal camada situada na parte mais baixa da atmosfera é a troposfera, 

que se estende da superfície da terra até cerca de 8 Km, acima das regiões polares, 

e até cerca de 16 km,  acima das regiões tropicais. A camada limite planetária (CLP) 

é uma sub camada dentro desta camada mais baixa da troposfera, que se estende  

desde a superfície até cerca de 1 a 2 km, e é extremamente afetada pelas condições 

que predominam na superfície da terra. A estratosfera se estende da tropopausa, ou 

do topo da troposfera, até cerca de 50 km de altitude. A ênfase deste estudo é o 

ozônio formado na troposfera, em particular na CLP. 

 Uma criteriosa análise estatística efetuada para um período longo, e baseada 

em dados medidos, indicou, de acordo com a EPA, que os níveis médios de O3 

troposférico, aumentaram entre 20 e 100% desde 1940, em latitudes médias no 

Hemisfério Norte, (USEPA, 2005). Na América do Norte, frequentemente ocorrem 

violações dos padrões estabelecidos pela legislação para as concentrações de O3, 

tanto em zonas rurais como urbanas, e são motivo de preocupação por parte das 

autoridades ambientais e também por parte da população (USEPA, 2006) devido 

aos impactos danosos deste poluente. 
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 Por este motivo, o processo de licenciamento de novas indústrias ou a 

expansão da capacidade produtiva das indústrias que emitem precursores de ozônio 

(NOx e compostos orgânicos voláteis), nos Estados Unidos atualmente é 

extremamente rigoroso, principalmente se elas pretendem se instalar em áreas onde 

as concentrações ambientais de ozônio violam os limites estabelecidos pela 

legislação ambiental, ou em locais situados próximos a essas áreas. Nesses casos é 

necessário que as indústrias utilizem modelos matemáticos fotoquímicos para 

quantificar o impacto potencial de O3 nas áreas situadas em seu entorno, de acordo 

com protocolos preparados pela USEPA (USEPA, 2007), que fiscaliza todo o estudo 

e estabelece medidas rigorosas para o controle e minimização dos impactos, com o 

objetivo de evitar a degradação da qualidade do ar.  

 Na Europa cada país possui seus limites regulamentados para a qualidade do 

ar, e no processo de licenciamento das novas indústrias deve-se demonstrar, 

inicialmente através da modelagem e na etapa de operação, através do 

monitoramento, que os limites ambientais estabelecidos para os poluentes, inclusive 

para ozônio, não serão violados (EC.EUROPA, 2009). A depender do tipo de 

indústria, é preciso também atender aos limites de emissões específicos, 

incorporados no processo de licenciamento como condicionantes legais para a 

implantação dos empreendimentos. Cada Estado-Membro da União Européia deve 

transpor a diretiva para os seus próprios regulamentos específicos. 

 O modelo matemático mais usados nesses estudos para estimar as 

concentrações dos precursores de ozônio (NOx e VOCs) é o AERMOD, embora 

sejam usados também alguns modelos regionais. Em geral assume-se que, se os 

padrões de qualidade do ar dos precursores de ozônio forem atendidos, as 

concentrações de ozônio também serão inferiores aos limites permitidos. E neste 

ponto a diferença entre a Europa e os Estados Unidos é muito grande, pois nos EUA 

é obrigatório o uso do modelo matemático regional para calcular as concentrações 

de ozônio, e a adoção de equipamentos de controle das emissões de NOx e VOC 

para garantir que não haverá violação dos limites regulamentados para ozônio em 

toda região de influência do empreendimento (USEPA, 2007). 

 A legislação adotada na Europa para este objetivo é a Diretiva do IPPC 

(EC.EUROPA, 2009), mas existem outras diretivas referentes aos requerimentos 

específicos para cada tipo de indústria. Além disto, o IPPC possui mecanismos 

flexíveis, que permitem aos órgãos licenciadores considerar também: 
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(a) as características técnicas da instalação industrial;  

(b) sua localização geográfica; e 

(c) as condições ambientais locais. 

 No Brasil, a Resolução CONAMA 001/86 estabelece as diretrizes para os 

estudos de impactos ambientais referentes aos novos empreendimentos industriais, 

ou para suas ampliações, e requer em seu Art. 6o, referente ao Meio Físico, as 

seguintes medidas:  

• O diagnóstico inicial da qualidade do ar das regiões onde se implantarão os 

empreendimentos; 

• Estudo de impactos do novo empreendimento, na qualidade do ar da região onde 

se instalará, através do uso de modelos matemáticos; e   

• O estabelecimento de medidas de controle para minimizar eventuais impactos de 

ozônio e demais poluentes na região.  

 No Brasil, inclusive na região de Salvador, o processo de licenciamento 

ambiental de empreendimentos industriais, tais como de uma usina termoelétrica 

movida a gás, que possui grande potencial de formação de ozônio, também deve 

incluir todos os estudos necessários para comprovar que seu impacto na qualidade 

do ar será minimizado através do uso de equipamentos de controle dos precursores 

de ozônio. Por isso, costuma-se instalar tais geradores de energia em bacias aéreas 

não-saturadas com ozônio. Outro problema, também grave é o aumento da frota de 

veículos (SÁNCHEZ-CCOYLLO, O. R. et al. 2009) nas grandes cidades: apenas na 

cidade de São Paulo, são licenciados cerca de mil carros por dia, que lançam a cada 

três meses precursores de ozônio em quantidades equivalentes a um ano de 

funcionamento de uma termoelétrica (FAPESP, 2005). Não por coincidência, 

naquela cidade a bacia aérea está saturada com ozônio, e por estes motivos a 

poluição nas grandes cidades, é um grave problema de saúde pública (CETESB, 

2007). 

 O Decreto Estadual nº 48.523 de 2004, da Secretaria do Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo, que trata do controle da poluição referente ao gerenciamento 

da capacidade suporte das bacias aéreas, estabelece regras rigorosas na fase de 

licenciamento de novas indústrias que possam emitir precursores de ozônio. A 

capacidade de suporte da atmosfera de uma região é sua capacidade de assimilar 

as emissões atmosféricas, de maneira a não violar os padrões de qualidade do ar; 
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Nas poucas capitais brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo 

Horizonte) onde existe monitoramento do ar, observa-se que o ozônio é um dos 

poluentes cujas concentrações ambientais violam frequentemente o limite máximo 

regulamentado pela Resolução CONAMA 003/90 (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 1990). 

 Nas duas últimas décadas a capacidade de monitorar O3 com equipamentos 

instalados sobre o solo, em aeronaves e em satélites, forneceram informações 

importantes sobre as mudanças nas concentrações de O3 detectadas na atmosfera. 

De uma maneira geral as concentrações de ozônio são mais altas em locais situados 

nos arredores das zonas urbanas, a jusante das áreas onde são emitidos seus 

precursores. Algumas vezes as concentrações mais altas são registradas a centenas 

de quilômetros das fontes de emissões (CETESB, 2007), devido à peculiaridade da 

formação de ozônio ocorrer distante das fontes de emissões de seus precursores.   

 Oxidante secundário formado no smog fotoquímico, o ozônio (O3) é 

considerado o principal poluente fitotóxico atmosférico existente, principalmente na 

América do Norte, onde provoca redução na colheita e no crescimento de árvores, 

porque inibe a fotossíntese (BYTNEROWICZ, A, 2008; NALI, C, 2009).  

 Alta temperatura e radiação solar, além de NOx e VOCs são os principais 

requisitos para a formação de O3 em áreas urbanas, bem como ventos de baixa 

velocidade (<1 m/s), e inversões térmicas ou camadas de subsidência possuem 

papel importante na concentração de ozônio, porque impedem sua dispersão. O 

Ozônio é considerado o principal componente do smog, que causa danos à saúde e 

afeta a visibilidade. Além disto, ozônio provoca a oxidação, e, consequentemente, a 

deterioração das tintas à base de óleo, produtos de borracha, pintura de automóveis, 

etc., como apresenta o item 3, referente aos efeitos do ozônio na troposfera. 

 

1.1 Evolução das concentrações de ozônio na troposfera 

 

 

 Estudos efetuados através de um modelo matemático (LAMARQUE et al, 

2005) denominado MOZART – Model for Ozone and Related chemical Tracers 

versão 2 (MOZART-2) desenvolvido pelo NCAR – National Center for Atmospheric 

Research para estudar a química da troposfera, demonstram que houve um 

aumento de 30% nas concentrações de ozônio presentes na troposfera no período 
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compreendido entre 1890 e 1990, ou seja, entre o fim do século 19 e o fim do século 

20, conforme apresentam as figuras 2 e 3. 

 Na modelagem foram usadas as estimativas das emissões antrópicas de Van 

Ardennes (VAN ARDENNES et al, 2001), apresentadas na tabela 2. Estas emissões 

indicam que já existiam algumas atividades industriais significativas em 1890, tais 

como indústrias metalúrgicas e indústrias têxteis, bem como cidades com grandes 

populações, pelo menos no Hemisfério Norte, o que difere este estudo dos demais 

realizados, e que ignoram as emissões antrópicas existentes em 1890. 

 

Tabela 2 – Evolução das emissões globais totais (antrópica e biogênicas) de alguns 

compostos na atmosfera 

(Tg/ano) 

 
 Fonte: VAN ARDENNES et al, 2001. 
 

 Estas emissões são baseadas nas atividades que historicamente ocorreram 

no mundo, e foram calculadas para cada período de 10 anos, desde 1890. Através 

da tabela 2 pode-se observar que as emissões de NO tiveram um aumento quase 

exponencial, passando de 15,3 Teragramas1 de NO/ano, em 1890, para 

aproximadamente 75 Teragramas de NO/ano, em 1990 (LAMARQUE et al, 2005). 

 Este aumento é oriundo principalmente das emissões antrópicas diretas, 

como por exemplo, indústrias metalúrgicas, indústrias têxteis, além das emissões 

originadas do uso de fertilizantes no solo, e da queima de biomassa. As emissões de 

NO do solo levaram em consideração o uso crescente de fertilizantes. Com relação 

às emissões de aviões considerou-se que no período entre 1890 e 1930, elas eram 

                                                 
1 Teragrama = Tg = 1.000.000 de toneladas 
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zero, em 1940 equivaliam a 10% das emissões de 1990; e a partir de 1950 atribuiu-

se um percentual de aumento destas emissões de 20% ao ano, até 1990. 

 As estimativas globais das emissões oriundas da queima da biomassa 

possuem muitas incertezas, mesmo atualmente com o uso de fotos de satélite, 

porém elas foram incluídas no inventário das emissões antrópicas apresentado na 

tabela 2, bem como as emissões biogênicas de isopreno, importante precursor de 

ozônio, considerando-se a temperatura e o fluxo solar na superfície da terra. Isto cria 

um aumento de cerca de 40 Tg/ano nas emissões globais anuais de isopreno, para 

o período entre 1890 (481 Tg/ano) e 1990 (527 Tg/ano). Como não foi considerado o 

uso do solo nem cobertura do solo naquele estudo, as modificações nas emissões 

biogênicas foram calculadas apenas devido ao efeito da temperatura (LAMARQUE 

et al, 2005). 

 
Figura 2 – Médias anuais do aumento da concentração de ozônio (ppbv) desde 1890.  

Fonte: LAMARQUE et al, 2005 
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 A figura 2 apresenta os resultados da modelagem referentes a mudanças na 

distribuição anual do ozônio na superfície da Terra desde 1890. Para este propósito, 

são apresentadas na Figura 1 as diferenças na concentração de O3 na superfície, 

entre as simulações consideradas (de 1910 a 1990), e o ano de 1890, quando estas 

concentrações atingiam cerca de 5 ppbv na maior parte das regiões, calculadas 

apenas com base nas emissões naturais, sem a contribuição das emissões 

antrópicas.    

 Observa-se que no princípio do século 20 (Figura 2.1a) a concentração média 

de O3 era de aproximadamente 10 ppb (a figura 1 apresenta as concentrações de 

1910 (10 ppbv) menos as  concentrações de 1890 (5 ppbv), e que os aumentos na 

concentração de O3 naquele período ficaram restritos às zonas industriais da Europa 

e da América do Norte. A queima de biomassa também ocorreu naquele período, o 

que é indicada pelo aumento de O3 na América do Sul.  

 Em 1930 (Figura 2.1b), observa-se uma demarcação clara, entre o Hemisfério 

Norte e o resto do mundo, indicando um aumento mais rápido de O3 ao norte do 

Equador. Em 1950 (Figura 2.1c) a presença das fontes de emissões da Califórnia é 

mais acentuada, assim como a localização da carga máxima de poluição da Europa, 

sobre o mar Mediterrâneo. Isto ocorreu devido ao aumento das emissões dos 

precursores de ozônio naquelas regiões, graças ao aumento da frota veicular, e ao 

desenvolvimento industrial. 

 A figura 2.1f representa o aumento das concentrações de ozônio referente ao 

período de 1890 a 1990 sem a contribuição das emissões antrópicas.  

 Após 1950 (Figura 2.1d), observa-se um rápido crescimento nas 

concentrações de O3 na superfície, em toda a região situada ao norte da latitude de 

30º N, caracterizada por um aumento maior do que 10 ppbv com relação às 

concentrações de 1890. E finalmente, a distribuição em 1990 é específica no seu 

impacto da industrialização nas regiões do Sudeste Asiático e na Índia (Figura 2.1e). 

 De forma semelhante, a maior parte do Hemisfério Sul foi também afetada 

pelas grandes fontes de emissões localizadas no entorno da latitude 30º S, além de 

um aumento em todo hemisfério de cerca de 5 ppbv, sobre os níveis de 1890 em 

1970.  

 Quando se considera as emissões antrópicas de 1890 como zero, o aumento 

de O3 no Hemisfério Norte é significativamente maior (ver figura 2.1f). A produção de 

O3 nas camadas mais baixas da troposfera excedeu sua produção na troposfera livre 
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pela primeira vez no período de 1950-1970.  Vários estudos embasados em modelos 

matemáticos destacam o papel das emissões antrópicas dos precursores de ozônio, 

como a principal causa deste aumento. 

 Com relação às fontes de emissões que mais contribuíram para este 

aumento, no período de 1890 a 1990, na figura 3 verifica-se claramente que as 

fontes antrópicas são as maiores responsáveis pelo aumento das concentrações de 

ozônio nas regiões desenvolvidas (tais como Europa e Estados Unidos), enquanto o 

papel das emissões naturais decresceu significativamente no Hemisfério Norte, 

devido à extinção das florestas que existiam na região, contribuindo com, no 

máximo, 30% do NOx em 1990 (EMMONS et al, 2003). 

 

 
Figura 3 – Contribuição para o aumento da concentração de ozônio na superfície da Terra (em 

%) com relação às fontes de emissões antrópicas, naturais e estratosféricas em 1890 e 1990. 

Fonte: LAMARQUE et al, 2005 



 

  

12 

 

 Através da Figura 3 pode-se observar a contribuição para o aumento das 

concentrações de ozônio das diversas fontes de emissões de seus precursores: No 

topo da Figura 3 (Figuras 3.1a e 3.1b) são apresentadas as contribuições das 

emissões antrópicas; no meio da figura são apresentadas as contribuições das 

fontes naturais (3.1c e 3.1 d), ou seja: queima de biomassa, solo e descargas 

elétricas na atmosfera; e na base da figura (Figuras 3.1e e 3.1f) estão as 

contribuições das fontes estratosféricas dos precursores de ozônio  

 A taxa de aumento de O3 na Europa e nos EUA parece estar se reduzindo, 

desde 1980, devido, provavelmente, às medidas de controle adotadas para melhorar 

a qualidade do ar em zonas urbanas.  

 

1.2 Efeitos causados pelo ozônio em diferentes altitudes 

 

 

 Os efeitos causados pela presença de ozônio na atmosfera são muito 

diferentes a depender da altitude em que ele se encontre. Ozônio pode ser formado 

na troposfera ou na estratosfera, e é a causa de muitos problemas ambientais 

graves, mas estes efeitos são muito diferentes a depender de onde o ozônio se 

encontre, ou seja, se ele esta na troposfera, tropopausa ou na estratosfera, 

conforme apresenta a Figura 4. 
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Figura 4 - Efeitos de Ozônio em diferentes altitudes 

Fonte: SLANINA, 2003. 

 

• Próximo da superfície, o ozônio é formado em reações fotoquímicas envolvendo 

hidrocarbonetos, óxidos de nitrogênio e radiação solar. Ozônio próximo da 

superfície do solo afeta a saúde humana e a vegetação (WHO, 2005); 

• Ozônio na tropopausa, a camada que separa a troposfera da estratosfera, a 

cerca de 15 km de altura do solo, age como um gás de efeito estufa. Este ozônio 

é parcialmente formado devido às emissões de aviões, mas as trocas com a 

estratosfera e o transporte de precursores da superfície são também importantes; 

e 

• Ozônio na estratosfera, responde por 90 % ozônio total presente na atmosfera, e 

filtra as radiações Ultravioletas (UV) de ondas curtas. A depleção da camada de 

ozônio observada na Antártica faz com que a penetração da radiação UV 

próximo do solo aumente, induzindo a formação de câncer de pele e também 

provocando danos ecológicos nos oceanos. Pois a radiação UV atinge em 
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especial o fitoplâncton (SPARAGNA et al., 2008) que habita a superfície dos 

oceanos e  que morrem devido a sua ação. Os organismos fitoplanctônicos 

formam a base da cadeia trófica dos oceanos e produzem aproximadamente 

metade do oxigênio global. 

 

 A seguir são fornecidos mais detalhes sobre o comportamento do ozônio em 

cada uma das camadas mencionadas: 

 

1.2.1 Estratosfera  

 

 

 Ozônio é o único gás capaz de filtrar as radiações ultravioletas do sol (PITTS 

& PITTS, 2000). As reações de formação de O3 são apresentadas a seguir: 

 

O2 + hν ⇒ 2O• (comprimento de onda menor do que 240 nm)  (3) 

O• + O2 ⇒ O3         (4) 

Rendimento líquido: 3O2 + hν ⇒ 2O3     (5) 

 

 O Ozônio é fotolisado também nessa camada: 
 

O3 + hν ⇒ O• + O2 (comprimento de onda menor do que 1140  nm)

                  (6) 

O• + O3 ⇒ 2O2                                    (7) 

Rendimento líquido: 2O3 + hν ⇒ 3O2        (8) 

 
 A concentração de ozônio nesta camada é da ordem de 5.000 partes por bilhão. 

 

1.2.2 Tropopausa  

 

 

 O ozônio presente nesta camada pode ser proveniente da estratosfera 

(principalmente na região do hemisfério Norte) em eventos meteorológicos especiais 

e também pode ser formado através de reações fotoquímicas, a partir das emissões 

dos precursores de ozônio lançados pelos aviões.  
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 A tropopausa separa a troposfera da estratosfera, conforme já apresentado 

na Figura 1, e esta situada a cerca de 10-17 km do solo, a depender da latitude: 

devido ao maior fluxo solar a tropopausa fica a altura de 17 km do solo nos trópicos, 

e a cerca de 10 km nas regiões polares. A tropopausa apresenta baixas 

temperaturas, podendo atingir até –50 a –80 0C.  A queda de temperatura ocorre em 

função da expansão adiabática (a temperatura do gás decresce se a pressão for 

reduzida sem ocorrer trocas térmicas) e do menor transporte de calor oriundo da 

superfície da terra.  

 Na tropopausa o ozônio é considerado gás de estufa, pois absorve radiação 

infravermelha e re-emite esta radiação que excita as moléculas, em um nível de 

energia equivalente a cerca de 18 0C, provocando aquecimento nesta camada. Isto 

significa que o impacto de ozônio, na temperatura encontrada no solo (cerca de 

300C nos trópicos), não é muito importante, mas este impacto é muito mais 

importante na tropopausa, funcionando como gás de estufa, devido às baixas 

temperaturas que atingem até –50 a –80 0C.  

 No relatório do IPCC - Intergovernamental Panel on Climate Change 2007 

(IPCC, 2007) a forçante radiativa, devido ao aumento da concentração de ozônio 

troposférico, é estimada em 0.35 Watt.m-2 .Assim, apresenta uma forçante positiva 

de 0,35 Watt.m-2, que provoca um aumento na temperatura (ver item 3.3 sobre 

efeitos do clima).  Este efeito causado pelo ozônio é maior do que a forçante 

exercida pelo N2O, que possui um potencial de aquecimento global (do inglês GWP-

Global Warming Potencial) alto, cerca de 300 vezes maior do que o GWP do CO2 .  

Porém, quando se observa o impacto das mudanças na concentração do ozônio que 

ocorreram na estratosfera, a tendência é de resfriamento (- 0,05 Watt.m-2), pois sua 

quantidade foi reduzida desde 1750. 

 

1.2.3 Troposfera  

 

 

 Próximo da superfície da terra, ozônio é formado através de reações 

fotoquímicas, entre hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio em presença da radiação 

solar. Monóxido de carbono  também contribui para a produção de ozônio através de 

sua reação com radicais OH e posteriormente com NO. Ozônio, próximo da 

superfície do solo, afeta a saúde humana e também a vegetação. A quantidade de 
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O3 na atmosfera é tão pequena que se todo ele fosse transportado para a superfície 

da terra, nas CNTP (Condições Normais de Temperatura e Pressão), produziria uma 

camada de apenas 3 mm de espessura. Apesar disto, o ozônio exerce uma profunda 

influência na atmosfera e na vida na terra.  

 Em 1785 Martin van Marum estudou a passagem de uma faísca elétrica 

através de oxigênio diatômico e observou um cheiro doce. Ele atribuiu o cheiro à 

eletricidade, denominando-o "odor elétrico”. Em meados do século XIX Christian 

Friederich Schönbein, da Universidade de Basel, Suíça, observou que durante a 

reação de eletrólise da água era gerado um gás com odor peculiar, ao qual atribuiu o 

nome de ozônio, cuja denominação teve origem na palavra “ozein”, cujo significado 

em grego é “cheiro”. Estudos de espectroscopia, realizados no fim do século XIX, já 

constatavam que a presença desse gás é muito maior na alta atmosfera do que nas 

proximidades do solo. Porém, somente no início do século XX os estudos para 

explicar as bases químicas da existência do ozônio na alta atmosfera começaram a 

ser realizados (PITTS e PITTS, 2000). 

 Voltz-Thomas e Kley (SLANINA, 2008) foram capazes de recompor as 

concentrações de ozônio na troposfera livre, ou seja, na parte da troposfera acima 

da camada limite e que não é diretamente influenciado por processos que ocorrem 

na superfície do solo, através da cuidadosa caracterização de metodologias antigas, 

como mostra a Figura 5. Este método de monitoramento é muito antigo e baseia-se 

na reação de ozônio com a borracha natural: tiras de borracha são preparadas a 

partir de borracha fresca e bem protegidas do ar ambiente, e a força necessária para 

quebrá-las é medida. Em seguida as tiras são expostas ao ar ambiente, e a medição 

é repetida. Uma função linear inversa é então calculada entre a concentração 

ambiental de ozônio e a força requerida para quebrar as tiras após sua exposição ao 

ar. Outro método é baseado na oxidação de iodeto a iodo, por ozônio, e a 

quantidade de iodo é medida (SLANINA, 2008). 

 A partir deste método verificou-se que as concentrações de O3 na Europa 

aumentaram lentamente, a partir de 1875, com uma taxa de 1 a 2% por ano, de 10 

ppb (partes por bilhões) até  mais de 50 ppb. É bem documentado que os efeitos 

causados pelo ozônio começam a ser notados a partir de uma concentração de 

cerca de 40 partes por bilhão (ppb equivale a uma concentração de 1 molécula de  

ozônio em um bilhão de moléculas de ar). Assim, não é uma surpresa que estes 

efeitos tenham sido detectados apenas em 1970, quando as concentrações de 
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ozônio de background no continente já eram da ordem de 30 ppb, e a formação 

adicional de oxidantes aumentaria as concentrações de ozônio tanto localmente 

como regionalmente. Entretanto, o aumento da concentração de ozônio de 

background já estava ocorrendo há muito tempo.  

 Em geral, os efeitos da poluição, e especialmente da poluição atmosférica, 

são uma função do grau de ultrapassagem do limite acima do qual os efeitos podem 

ser esperados (SLANINA, 2008).  

 

 
Figura 5 – Evolução das concentrações de ozônio na Europa (1870 a 2000).   

Fonte: (SLANINA, 2008)  

 

 O aumento das emissões de óxidos de nitrogênio e de hidrocarbonetos, 

devido principalmente às emissões veiculares (tráfego) e à geração de energia 

através da queima de combustíveis fósseis, causou graves problemas relacionados 

à formação de ozônio nos países desenvolvidos, mas estão se tornando uma grande 

ameaça nos países em desenvolvimento também, devido ao crescente aumento de 

suas frotas veiculares. O Brasil atualmente é o quarto maior produtor de veículos do 

mundo (AUTO ESPORTE, 2010), com uma projeção de vendas de 3,4 milhões de 

veículos até o final de 2010. Os maiores mercados são a China (13,8 milhões), 

Japão (7,9 milhões) e EUA (5,7 milhões). 
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 A escala da formação de oxidantes varia geralmente de local a regional, mas 

o transporte intercontinental destes poluentes também ocorre. A redução de ozônio 

próximo do solo depende da redução das emissões dos precursores, óxidos de 

nitrogênio e hidrocarbonetos. Nos países desenvolvidos o tráfego é a principal fonte 

de emissões, portanto estas emissões devem ser reduzidas.  
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2. FORMAÇÃO DE OZÔNIO 

 

 

 

2.1. Concentrações de ozônio na troposfera  

 

 

 Um aspecto muito importante para a química da troposfera, relevante para as 

áreas rurais e urbanas, é a concentração de O3 e os processos que contribuem para 

isto. Enquanto a camada de ozônio da estratosfera esta sendo reduzida, as 

concentrações de ozônio na troposfera estão aumentando (SEINFELD, 2006). 

 As concentrações típicas de O3 de background observadas em vários locais 

situados ao redor do mundo, apresentam-se na faixa de 20-50 ppb (GODISH, 2003).  

As concentrações de background de O3 estão aumentando em ambos os 

Hemisférios, devido ao aumento das emissões dos seus precursores, especialmente 

de NO2, na Ásia (LELIEVELD et al, 2004), Estudos efetuados pelo programa 

MOSAIC nos EUA (SCIENCE DAILY, 2010) demonstram que houve um aumento 

significativo das concentrações de ozônio, de  cerca de 14 %, entre 1995 e 

2008,durante a primavera, na região Oeste dos EUA, quando a direção 

predominante do vento sobre a região é originária do Sul e do Leste da Ásia. 

 Quando a direção do vento não é diretamente originada na Ásia, observa-se 

também um aumento das concentrações de ozônio, porém em uma taxa menor, o 

que indica a possibilidade de que as emissões de outros locais também contribuem 

para aumentar as concentrações de ozônio nos EUA.  

 O estudo usou os dados referentes às concentrações de ozônio durante a 

primavera porque estudos anteriores mostraram que o transporte das massas de ar 

da Ásia para os EUA ocorre com maior força nesse período. 

 As concentrações de O3 sobre o oceano Atlântico também têm aumentado, e 

além disto, o aquecimento global dever aumentar a concentração de O3 na 

troposfera, embora a magnitude deste efeito seja incerta. As principais fontes de 

emissões do O3 detectado na troposfera são apresentadas na figura 6. 



 

  

20 

 
Figura 6 - Fontes de ozônio na troposfera  

Fonte: (SLANINA,2008) 

 

 Ozônio é oriundo de várias fontes de emissões. Através da figura 6 observa-

se que as queimadas feitas para fins agrícolas (queima da biomassa) e incêndios 

florestais contribuem para piorar a qualidade do ar, especialmente nos trópicos, 

produzindo também precursores de ozônio, tais como: óxidos de nitrogênio, CO, 

metano (CH4), e outros hidrocarbonetos.  

 Óxidos de nitrogênio (NOx) emitidos por processos industriais, queima da 

biomassa, exaustão de veículos e  raios também contribuem para a formação de 

ozônio troposférico. Uma pequena quantidade do ozônio troposférico é oriunda 

também da camada de ozônio da estratosfera. 

 Em áreas situadas a jusante de grandes zonas urbanas, sob certas condições 

meteorológicas, as emissões de NOX e de VOCs podem resultar em concentrações 

de ozônio de até 200 a 400 ppb (SEINFELD & PANDIS, 1998).   

 Uma breve revisão de cada um destes processos é apresentada a seguir. 



 

  

21 

2.1 1. Injeção de Ozônio da estratosfera 

 

 

 A hipótese da injeção ocasional de O3 estratosférico em determinados locais 

(PITTS & PITTS, 2000) da troposfera e em certos períodos é bem aceita. A 

estratosfera contém concentrações relativamente altas (90%) de O3 comparadas à 

troposfera, que possui somente 10% do ozônio total da atmosfera.  

 A penetração de massas de ar estratosférico na troposfera é inibida devido ao 

aumento de temperatura na tropopausa. Como já foi mencionado, a espessura da 

troposfera varia entre 10 a 15 km, sendo que os valores mais baixos ocorrem nos 

Pólos, e os mais altos no Equador. Existe ainda uma variação desta espessura de 

acordo com as estações do ano referentes a estas altitudes.  

 Entre a estratosfera e a troposfera existe uma camada denominada 

tropopausa, que é uma camada de ar mais quente, menos densa, sobre uma 

camada de ar mais frio e mais denso, e que consequentemente dificulta as trocas de 

ar entre a troposfera e a estratosfera. Entretanto fenômenos meteorológicos podem 

induzir “break-downs” ou “tropopause folding events”2 (ver Figura 6) em 

determinados locais, levando a uma mistura temporária do ar estratosférico 

contendo O3 para dentro da troposfera. 

 Uma das principais características destes episódios é a relativamente rápida 

mudança na concentração de O3 no ar ambiente, e também a ocorrência de picos de 

concentração deste poluente em períodos bastante diferentes daqueles que 

caracterizam os picos provenientes de processos fotoquímicos, que são geralmente 

no verão. Mudanças rápidas produzindo altas concentrações de O3, em períodos 

inconsistentes com uma fonte fotoquímica têm sido consideradas como evidência da 

injeção de ar da estratosfera para a troposfera (ISAKSEN, et al. 2009).  

 Entretanto, enquanto estes argumentos foram feitos em relação à contribuição 

da injeção de O3 estratosférico para a superfície da terra, outros dados sugerem que 

os impactos ao nível do solo não são frequentes (SEINFELD & PANDIS, 1998) e em 

geral não elevam a concentração de O3 acima de 100 ppb no Hemisfério Norte, 

sendo muito menor no Hemisfério Sul.  

                                                 
2 “break-downs” ou “tropopause folding events”– é o transporte descendente de ozônio da estratosfera para a 
troposfera, através da tropopausa, em que massas de ar estratosférico invadem a tropopausa, em geral em 
latitudes extra tropicais. Apenas 0,1% de todo O3 produzido na estratosfera penetra na troposfera (Crutzen 
1995).  
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 O transporte de precursores de oxidante fotoquímico, através de longas 

distâncias, provenientes de áreas urbanas é bem conhecido: por exemplo, O3 

transportado da Europa Ocidental tem sido considerado parcialmente responsável 

por algumas das concentrações elevadas de O3 observadas na Noruega. Além disto, 

medições feitas por aeronaves em quatro eventos de injeção de O3 estratosférico, 

sugerem que mais de 50% da massa de O3 injetada na troposfera mais alta por 

estes eventos, é aparentemente misturada e diluída para a troposfera acima de um 

nível situado a 3 km de altitude. Estas pesquisas sugerem que altas concentrações 

de O3 registradas ao nível do solo, devido a injeções estratosféricas, ocorrem em 

menos de 1% do tempo (WAKAMATSU,1989).  

 Evidências destas injeções são a presença de berílio3, considerado elemento 

traceador de ar estratosférico e as baixas concentrações de O3 nos dias anteriores e 

posteriores a estas injeções, que ocorrem mais entre o fim do inverno e o começo da 

primavera, à noite, quando a radiação solar é baixa. As injeções são maiores no 

Hemisfério Norte do que no Sul.  

 

2.2. Produção fotoquímica através de reações entre óxidos de nitrogênio e 

hidrocarbonetos que ocorrem naturalmente na natureza 

 

 

 As Florestas Tropicais são uma importante fonte de emissão de VOCs e de 

outros gases traço. A principal fonte biogênica de VOCs são as plantas, e os 

compostos mais emitidos pelas plantas são o isopreno, e monoterpenos como α e β-

pineno. Em escala global, as maiores emissões de VOCs biogênicos ocorrem nos 

trópicos, e as florestas tropicais são estimadas como sendo a maior fonte de VOCs 

na atmosfera (SEINFELD & PANDIS, 1998; TROSTDORF, 2004). As concentrações 

de isopreno medidas na Amazônia variam entre 2 a 3 ppb. E as concentrações de 

terpenos totais representam cerca de 10% das concentrações de isopreno 

(SEINFELD & PANDIS, 1998; ARTAXO, P. at al, 1999). 

 Fontes naturais biogênicas são responsáveis por emissões de metano e 

também de compostos orgânicos pesados. Graedel cita 367 compostos diferentes 

emitidos pela vegetação (SEINFELD & SPYROS, 2006), onde estão incluídos 

                                                 
3 Berílio é formado por radiações cósmicas na estratosfera, por este motivo serve como traceador de injeções estratosféricas.  
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também alcanos (etano, propano, butano, pentano, etc) provenientes de emissões 

de gás natural e fermentação bacteriana, e de plantas (árvores, agricultura e grama). 

Alguns destes compostos podem ter um papel significante na química da troposfera 

(SINGH e HANST, 1981; NOBRE, C. et al, 2008), embora ainda não sejam bem 

conhecidos, como por exemplo, foi sugerido por Singh e Hanst (SEINFELD & 

SPYROS, 2006), que etano e propano podem atuar como reservatório de NOx na 

troposfera, através da formação de peroxiacetilnitrato (PAN). 

 Alcenos, como isopreno e monoterpenos são também emitidos por vários 

tipos de plantas e árvores. Pequenas quantidades de eteno são produzidas pelas 

frutas, flores, folhas, raízes e tubérculos, e um composto aromático, p-cumeno, é 

produzido também por alguns tipos de sálvia e eucaliptos. O número e a estrutura 

química de compostos orgânicos biogênicos medidos, mesmo em áreas remotas, é 

surpreendentemente grande (SEINFELD & SPYROS, 2006), incluindo compostos 

contendo oxigênio, como alcoóis, ácidos, sais ácidos e ésteres.  

 Entretanto o maior interesse recai sobre o isopreno e monoterpenos 

(ARTAXO, P. at al, 1999), emitidos naturalmente, devido a seu papel no potencial de 

formação de oxidantes e aerossóis, tanto em áreas urbanas quanto em regiões 

remotas, resultando em um grande conhecimento das fontes, depósitos e reações 

atmosféricas destes compostos, ao passo que o conhecimento sobre outros 

orgânicos pesados ainda é pequeno 

 As fontes, taxas de emissão, reações atmosféricas, e contribuições para a 

produção de O3 a partir destes hidrocarbonetos naturais, têm sido bastante 

estudados desde a década de 80. Estima-se que as emissões antrópicas de HC 

sejam de 142 TgC/ano, enquanto as emissões biogênicas sejam da ordem de 1.150 

TgC/ano. Porém é importante lembrar que as emissões das florestas são muito mais 

dispersas do que as emissões antrópicas (SEINFELD & SPYROS, 2006). 

As emissões de isopreno, um dos biogênicos mais estudados, são da ordem de 175 

a 503 TgC/ano. O isopreno é muito reativo, e sua fórmula é:  
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CH3 

│ 

CH2═C─CH═CH2 

isopreno 

 

 Óxidos de nitrogênio são formados em várias etapas do processo biológico de 

denitrificação, que se inicia com nitrato; à medida que o nitrato é reduzido através 

das etapas, NO2, NO, N2O, e N2 podem ser formados e, a depender das condições, 

são emitidos para a atmosfera (STERN, 1984). 

 Vários fatores influenciam as emissões biogênicas, tais como: 

• Radiação solar; 

• Eventos fenológicos (brotação, floração, dentre outros); 

• Umidade e temperatura; e 

• Efeitos sazonais (nos EUA as maiores taxas de emissão ocorrem no sul do país, 

no meio do verão). (USEPA, 1996). 

 As emissões de árvores deciduais, como carvalho, consistem principalmente 

de isopreno, enquanto florestas de coníferas (pinheiros e cedro) emitem 

principalmente monoterpenos. Sendo que algumas árvores como eucalipto 

produzem ambos. Existem vários produtos orgânicos emitidos por plantas que ainda 

não foram identificados, mas sua presença foi detectada como picos desconhecidos, 

em cromatogramas usados para medir isopreno e terpeno (SEINFELD & SPYROS, 

2006). 

 Altas concentrações de O3 são associadas a temperaturas elevadas 

(ATKINSON e AREY, 2003). Emissões biogênicas de HC aumentam com a 

temperatura, da mesma forma que ocorre com emissões evaporativas de 

Compostos Orgânicos Voláteis (VOCs) antrópicos, e estes aumentos das emissões 

podem estar associados com o aumento na concentração de O3. Do ponto de vista 

meteorológico, altas temperaturas são frequentemente associadas com alta pressão, 

condições estagnantes que levam à redução da mistura vertical e às elevadas 

concentrações de O3. 

 A classificação dos HCs biogênicos, com base nas suas reatividades com o 

radical OH● os coloca dentre os compostos moderadamente reativos e aqueles 

altamente reativos, sugerindo que emissões significativas destes compostos, na 
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presença de NOx, podem levar à produção de “smog”4 fotoquímico natural.Estas 

observações levaram a uma maior atenção quanto ao papel das emissões de 

biogênicos e à formação de ozônio na atmosfera, bem como de outros poluentes 

fotoquímicos. Porém em áreas urbanas, as emissões biogênicas constituem uma 

fração pequena das emissões totais de orgânicos, enquanto as emissões antrópicas 

são bem maiores. As concentrações de isopreno e terpenos no ar ambiente são 

baixas, cerca de 1 a 10 ppbC (parte por bilhão de carbono) fora das florestas, e 

cerca de 10 a 100 ppbC no interior das florestas. Elas representam, em geral, menos 

que 10% dos HC totais em áreas rurais (USEPA, 2006).  

 Em resumo, as emissões biogênicas calculadas são muito maiores do que as 

concentrações medidas no ar ambiente. As causas incluem: 

• Erros nos inventários de emissões biogênicas; 

• Reações rápidas dos biogênicos na atmosfera; e 

• Perdas devido a reações ou absorção dos biogênicos no recipiente de 

amostragem, antes da análise (artefatos de amostragem). 

 Dentre estes fatores, o principal responsável pelas discrepâncias é a 

possibilidade de ocorrer reações rapidamente com os biogênicos. Por exemplo: o 

radical nitrato (NO3
●), formado durante a noite, a partir da reação entre NO2 e O3 , 

reage rapidamente com isopreno e terpenos, cujos tempos de residência são muito 

baixos, entre 1,9 e 8 horas, respectivamente ( PITTS & PITTS, 2000).  

 Em áreas urbanas, as emissões biogênicas são tão baixas, que sua 

contribuição para a formação de O3 é pequena. Além disto, o transporte significante 

de HCs naturais, de áreas rurais para centros urbanos, é pouco provável, devido a 

seu curto tempo de residência, em relação à reação com OH●; O3 e NO2 

background. 

                                                 
4 Smog: junção das palavras smoke (fumaça) e fog (neblina). 
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2.3 Formação de ozônio a partir de fontes antrópicas na troposfera 

 

 

 A principal fonte de ozônio na troposfera é a produção fotoquímica (USEPA, 

2006), como já descrito anteriormente, O3 é um poluente secundário, e sua produção 

envolve duas classes de precursores VOCs e NOx. A formação de O3 é uma função 

não linear de vários fatores:  

• A intensidade e distribuição espectral da radiação solar;  

• A concentração de precursores no ambiente e as taxas de reações químicas dos 

precursores; 

• A formação de ozônio e outros compostos semelhantes, como peroxiacetilnitrato 

(PAN) é o resultado de reações entre NO2 e hidrocarbonetos; e 

• Hidrocarbonetos + NOx + luz solar  → O3 + outros poluentes (PITTS & PITTS, 

2000) (9). 

 Existem inúmeras indicações de que o O3 produzido na troposfera, através de 

processos fotoquímicos é o fator mais significativo (USEPA, 2006) para alguns locais 

e períodos: 

(a) Em primeiro lugar, sabe-se que as reações entre NOx e VOCs produzem O3 em 

áreas rurais e urbanas, estas reações podem ocorrer também com VOC e NOx 

emitidos naturalmente, através das fontes de emissões biogênicas; 

(b) As maiores concentrações de O3 no Hemisfério Norte, que são sempre citadas 

como evidências das injeções estratosféricas de O3, podem ser na verdade 

devido a reações fotoquímicas envolvendo também contribuição de poluentes 

emitidos por fontes antrópicas; e 

(c) As concentrações máximas detectadas no verão em muitos locais, especialmente 

aquele situado próximo a zonas urbanas, na Europa e nos EUA, aparentemente 

comprovam a produção de O3 através de processos fotoquímicos envolvendo 

emissões antrópicas. 

 As emissões antrópicas no Hemisfério Norte, altamente industrializado 

excedem aquelas no Hemisfério Sul, deste modo concentrações mais altas de O3 

devem ser esperadas no Hemisfério Norte, se houver uma contribuição de fontes 

antrópicas. 

 A falta de uma variação diurna de O3 também não elimina processos 

fotoquímicos, Liu et al (LIU et al, 1987) observam que o tempo de residência de O3 
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na atmosfera é suficientemente longo, no mínimo cerca de 10 dias, de forma que 

uma grande variação diurna na sua concentração não seria esperada. 

 Finalmente, o principal processo de perda de O3 na troposfera são as perdas 

na superfície (por exemplo: deposição seca) e, em maior escala, reações 

fotoquímicas (equações 1 e 2). 

 Para os países que trabalham para atender aos limites legais de O3, o 

conhecimento sobre as fontes e o transporte de poluentes atmosféricos é um 

assunto de importância econômica e política. A maioria das fontes de poluentes é de 

origem local, porém satélites de observação mostram que o vento pode transportar 

os poluentes através de grandes distâncias, por exemplo, dos estados do oeste e 

meio-oeste para a costa leste dos EUA, e algumas vezes até mesmo de um 

continente para outro. Observações e modelos matemáticos mostram que poluentes 

emitidos no Sudeste da Ásia contribuem para piorar a qualidade do ar na Índia. Os 

poluentes emitidos na China atravessam o Japão e alcançam a costa oeste dos 

EUA. Os poluentes emitidos nos EUA podem reduzir a qualidade do ar na Europa. 

Cerca de 10% dos precursores do ozônio medido nos EUA pode ser oriundo de 

outros países. Ainda não foi quantificada a extensão do transporte inter-regional, 

nem inter-continental dos poluentes (NASA, 2008) 

 

2.4 Reações entre compostos químicos na troposfera  

 

 

 A troposfera se comporta como um reservatório químico relativamente distinto 

da estratosfera. O transporte de substâncias da troposfera para a estratosfera é 

muito mais lento do que sua mistura dentro da própria troposfera (ver item 2.10). Os 

inúmeros compostos emitidos na superfície da Terra e aqueles com tempo de 

residência na atmosfera inferior a cerca de um ano, são destruídos na própria 

troposfera. Embora os comprimentos de onda mais energéticos da radiação solar 

sejam retidos na estratosfera, radiações com energia suficiente para promover 

reações fotoquímicas na troposfera penetram nesta camada. Um fator importante na 

química da troposfera é o vapor d’água, presente em concentrações relativamente 

altas (SEINFELD & SPYROS, 2006). 

 As reações químicas na estratosfera envolvem também as reações que 

formam e destroem o ozônio. A formação e a remoção de ozônio são, também, 



 

  

28 

cruciais para a química da troposfera. O ozônio pode ser considerado o principal 

produto da química troposférica (SEINFELD & SPYROS, 2006).  

 A produção de O3 através de reações químicas em fase gasosa que ocorrem 

na troposfera envolvem a oxidação de moléculas orgânicas, em presença de óxidos 

de nitrogênio sob a ação da luz solar. A oxidação atmosférica se processa através 

uma cadeia de reações com os radicais livres. Para as moléculas orgânicas estas 

cadeias podem ser longas e complexas. Ao contrário da combustão, entretanto, a 

oxidação atmosférica envolve um combustível muito diluído, da ordem de partes por 

milhão ou partes por bilhão. Por causa destas baixas concentrações, é necessário 

ter uma fonte de energia externa para iniciar as reações, e esta energia é fornecida 

pela radiação solar.  

 O hidrocarboneto predominante na troposfera é o metano, e a química da 

troposfera de background é baseada no metano. As reações dos outros VOCs, não 

oxigenados, são equivalentes às reações apresentadas a seguir (BALDOCCHI & 

HARLEY, 1995) 

  

OH● + CH4 (+O2) → CH3O2
● + H2O       (10) 

 

 Nas regiões onde as concentrações de NO são muito baixas, o radical 

CH3O2
● é consumido principalmente pela reação: 

 

CH3O2
● + HO2

● → CH3OOH● + O2        (11) 

 

 O radical metil hidroperoxido (CH3OOH●) pode ser dissolvido e removido da 

troposfera na forma de precipitação úmida. Mas se os óxidos de nitrogênio estiverem 

presentes na atmosfera, em concentrações maiores, podem ocorrer outras reações 

a partir do radical CH3O2
●, que pode reagir rapidamente com NO, oxidando-o a NO2, 

como mostra a equação 12. 

 

CH3O2
● + NO → NO2 + CH3O

●        (12) 

 

 Em áreas urbanas e continentais, existe uma variada gama de outros 

hidrocarbonetos antrópicos e biogênicos, bem como de substâncias orgânicas. 

Como resultado das emissões de processos de combustão, estão presentes também 
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altos níveis de NOx na troposfera continental, em comparação com os níveis de 

background, e os óxidos de nitrogênio (NOx), representam a substância “chave” na 

química da troposfera. A troposfera é um meio oxidante, a tendência das 

substâncias é se mover para um estado mais oxidado: 

O radical CH3O
● formado pode reagir com oxigênio, para formar formaldeído 

(HCHO). 

 

CH3O + 02 → HCHO + HO2
●        (13) 

 

 O formaldeído é fotoquimicamente reativo formando outros dois radicais, que 

entram novamente na cadeia de reações dos radicais HOx
●, conforme demonstram 

as equações abaixo (PITTS&PITTS, 2000; SEINFELD & SPYROS, 2006;  

TROSTDORF, 2004). 

 

HCHO +hν → H + HCO         (14) 

 

HCO + O2 → CO + H02
●         (15) 

• Os compostos contendo enxofre tais como: H2S e CH3SCH3 , são oxidados a 

SO2 e depois a H2SO4; 

 

SO2 + OH● ⇒ HOSO2*         (16) 

 

HOSO2* + O2 ⇒ HO*2 +  SO3        (17) 

 

SO3 + H2O ⇒     H2SO4         (18) 

 

• NO é oxidado a NO2 e finalmente a HNO3. 

 

OH● + VOCs → RO2 (radical peroxila)       (19) 

RO2
● + NO → NO2 +H2O         (20) 

NO2 + OH● →HNO3          (21) 
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 A única reação que forma O3 na atmosfera ocorre entre oxigênio atômico e 

molecular. Como os maiores comprimentos de onda da radiação solar que alcançam 

a troposfera são da ordem de 290 nanômetros (nm), a fonte de oxigênio atômico na 

troposfera não pode ser o O2, que absorve somente comprimentos de onda menores 

do que este. Esta fonte de oxigênio atômico na troposfera é abastecida pelo dióxido 

de nitrogênio (NO2). Embora presente em baixas concentrações, em partes por 

bilhão ou concentrações ainda menores, os óxidos de nitrogênio possuem um papel 

central na química atmosférica (PITTS&PITTS, 2000; SEINFELD & SPYROS, 2006).  

 Os radicais hidroxilas, OH●, são produzidos através de reações entre H2O e 

oxigênio (PITTS&PITTS, 2000; SEINFELD & SPYROS, 2006; LIN, 1999) excitado, 

em presença de vapor d’água. Os radicais OH● atacam os VOCs, formando radicais 

orgânicos peroxilas. Estes radicais então oxidam NO a NO2, seguido pela foto 

dissociação de NO2 e pela produção de oxigênio atômico.  O oxigênio atômico por 

sua vez se combina com oxigênio molecular para formar O3. Este mecanismo de 

produção de O3 é representado pelas reações a seguir: 

• O3 + UV→O2 + O●         (22) 

• O●  + H2O → 2(OH)         (23) 

• RH* + OH● + O2 ---> RO2 + H2O       (24) 

• RO2 + NO + O2 ---> NO2 + HO2 + CARB*      (25) 

• HO2 + NO ---> NO2 + OH●        (26) 

• 2(NO2 + hv + O2 ---> NO + O3)       (27) 

• Balanço: RH* + 4O2 + hv ---> 2O3 + CARB* + 2 H2O    (28) 

 

 * RH e CARB representam os hidrocarbonetos reativos (VOCs) e os 

compostos carbonílicos, respectivamente. As carbonilas podem ser oxidadas e 

produzir mais O3. 

 A fotólise de NO2 produz NO e um átomo de oxigênio, que reage com 

oxigênio molecular formando O3. 

 Os radicais livres que oxidam NO a NO2 são formados na oxidação de VOCs. 

 A formação fotoquímica de O3 na troposfera ocorre através da oxidação de 

óxido nítrico (NO) a dióxido de nitrogênio (NO2) por radicais orgânicos peroxilas 

(RO2), (eq. 29), ou radicais hidroperoxilas (HO2
●), (equações 30 e 31), quando CO 

esta presente. 
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OH● + VOCs → RO2
● (Radical peroxila)       (29) 

CO + OH●→H●+ CO2          (30) 

H●+ O2 → HO2
● (Radical hidroperoxila)       (31) 

RO2
● + NO → NO2 +H2O         (32) 

HO2
●+NO→ NO2 + OH●         (33) 

NO2 + hv → NO + O●          (34) 

O2  + O● → O3          (35) 

 Classes de compostos orgânicos voláteis importantes para a formação 

fotoquímica de O3 incluem: alcanos, alcenos, aromáticos, carbonilas (aldeídos e 

cetonas), alcoóis, peróxidos orgânicos e compostos orgânicos halogenados, que 

possuem diferentes tempos de residência na atmosfera: isopreno, cerca de 1 hora, e 

metano cerca de 10 anos. 

 

2.4.1. O papel do monóxido de nitrogênio na produção de ozônio e a oxidação 

de monóxido de carbono 

 

 

 Monóxido de carbono (CO) influencia significativamente a concentração de 

radicais OH● na atmosfera tropical (SEINFELD & SPYROS, 2006). CO é emitido na 

combustão incompleta, e em processos que ocorrem no solo, enquanto os óxidos de 

nitrogênio (NO, NO2, N2O) são emitidos também por processos industriais, 

processos biogênicos no solo e através da queima da biomassa (WARNECK and 

ZELLNER, 1999).A concentração de NO é um fator crítico para as reações 

atmosféricas na troposfera natural: O3 pode ser produzido ou destruído durante a 

oxidação de CO, ou pode também não ocorrer nenhuma mudança, a depender da 

concentração de NO. As reações químicas responsáveis por este importante papel 

do NO foram apresentadas no item anterior. 

 Com relação ao CO, seu único oxidante conhecido na atmosfera é o radical 

hidroxila. Em ambientes poluídos, CO também contribui para a produção de ozônio 

através da reação com radicais OH● e posteriormente com NO, conforme 

apresentam as reações 36 a 40.  
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CO  +   OH  →  H●   +   CO2        (36) 

H●   +   O2  →   HO2
●          (37) 

HO2
●  +  NO   →     HO●    +  NO2        (38) 

NO2   +  hν  →    NO   +   O(3P)  (λ ≤ 400 nm)      (39) 

O(3P)  +  O2  →   O3         (40) 

       

2.4.2 Papel do OH 

 

 

 A habilidade da atmosfera de se auto depurar especialmente dos inúmeros 

compostos emitidos pelas atividades humanas é controlada pelos radicais hidroxila 

(OH●) presentes na atmosfera.  

 O radical hidroxila não reage com nenhum dos principais componente da 

atmosfera, como N2, O2, CO2 ou H2O; apesar disto é a espécie mais reativa da 

troposfera. OH● reage com a maioria dos compostos traços na atmosfera. 

 Os trópicos apresentam as mais altas concentrações do radical OH●, devido 

ao elevado teor de umidade e a radiação UV (SEINFELD & SPYROS, 2006).. OH● é 

responsável também pela maior parte do mecanismo de remoção de CH4, CO,  e de 

outros compostos traço que influenciam significativamente as concentrações de 

ozônio nos trópicos (BRASSEUR et al., 1999). 

 O nível de OH● é cerca de 5 vezes maior no continente do que sobre os 

oceanos. Estima-se que as concentrações de OH● no continente seja de 7,5 X 106 

moléculas.cm-3, e 1,5 X 106 moléculas.cm-3 nas regiões remotas do oceano Pacífico 

(SEINFELD & SPYROS, 2006).  

 Medições e cálculos teóricos efetuados para as concentrações de OH● na 

troposfera indicam as seguintes faixas de concentrações, apresentadas na tabela 3: 

 

Tabela 3 - estimativa da concentração de hidroxilas na troposfera 

Período Concentração de [OH●] (molécula.cm-3) 
Dia (verão) 5 a 10 X 10 6 
Noite (inverno) 1  a 5  X 106 

Fonte: (SEINFELD e SPYROS, 2006).  
 

 Metano é removido da atmosfera através da reação com OH● e também 

através da oxidação microbiana nas camadas superficiais do solo (SEINFELD & 
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SPYROS, 2006). Devido ao seu tempo de residência relativamente longo, o metano 

é razoavelmente bem misturado no globo terrestre, e, da mesma forma que ocorre 

com o triclorometano, seu tempo de residência pode ser determinado a partir da 

distribuição global média do OH●. 

 O tempo de residência do CH4 é de 11 anos ± 10%, baseando-se só na 

reação com OH●. Quando se considera também as perdas na estratosfera e a 

remoção através do solo, o tempo de residência cai para cerca de 10 anos. Somente 

nos últimos anos foram feitas medidas confiáveis para a concentração de radicais 

OH● na troposfera mais baixa (SEINFELD & SPYROS, 2006). Estas medições 

mostram que, como era esperado, a concentração de OH● exibe um perfil diário, 

com a concentração máxima atingida durante o dia, da ordem de 106 moléculas.cm-

3, conforme apresenta a tabela 3.  

 

2.5. Reatividade de compostos orgânicos relacionada à formação de ozônio  

 

 

 Os VOCs são removidos ou transformados na troposfera (SEINFELD e 

SPYROS, 2006), através de fotólise e de reações químicas com radicais OH●, NO3 e 

O3. Na presença de luz solar, as reações de degradação de VOCs, levam à 

conversão de NO a NO2 e à formação de O3. Entretanto, cada um dos VOCs possui 

diferentes taxas de reação na troposfera devido a suas diferentes constantes de 

fotólise e também para as taxas de reação com os radicais OH●, com os radicais 

NO3 e com o O3. A taxa de formação da O3 a partir de determinados VOCs é 

essencialmente função de três fatores: 

• Concentração da substância na atmosfera; 

• Sua constante de reação com OH● (bem como com NO3 e O3); e 

• Número de moléculas de O3 produzidas, cada vez que a substância é oxidada. 

 Os VOCs exibem uma larga faixa de reatividade (SEINFELD e SPYROS, 

2006) com relação à formação de ozônio, como pode ser visto na tabela 4, 

apresentada no subitem 2.6 a seguir.  
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2.5.1 Reatividade do OH● 

 

 

 O produto da concentração do VOC e sua constante de reação com OH●, 

determinam de forma aproximada seu papel relativo, como precursor de O3. Uma 

substância presente em grande concentração não será necessariamente um 

precursor importante de O3, se ele não for reativo; por outro lado, um outro composto 

presente em pequena concentração pode ser importante se ele for muito reativo (um 

exemplo é metano, tipicamente o VOC mais abundante na atmosfera, mas de pouca 

importância na produção de O3 em escala urbana ou regional, devido à sua 

reatividade extremamente baixa, ou seja, sua baixa capacidade de produção de O3). 

 Uma massa de ar pode ter uma grande concentração de VOCs, mas um 

baixo potencial de formar ozônio, se os VOCs forem pouco reativos. 

 Para se considerar este efeito combinado de reatividade de OH● e 

concentração de VOC, pode-se adotar um método baseado na reatividade do OH●. 

Neste método define-se uma concentração equivalente a propeno, para cada VOC, 

e esta concentração equivalente é fornecida pela equação: 

 

Propeno Equivalente (j) = concentração (j) kOH (j)/kOH (C3H6)                                   (41) 

 

 Onde: 

• Concentração (j) = concentração da substância j expressa em (ppbC)5; 

• kOH (j) =  taxa para a reação entre as substâncias (j) e o OH●; 

• Propeno Equivalente (j) = Propeno-Equivalente da substância (j); e 

• kOH (C3H) = constante de reação entre OH● e propeno. 

 Propeno Equivalente(j) é uma medida da concentração da substância(j) em 

uma escala baseada em suas reatividades com o OH●, normalizada para propeno, e 

é literalmente a concentração (em partes por bilhão de carbono) requerida de 

propeno, para fornecer uma taxa de oxidação de carbono igual à da substância (J). 

 Desta forma, se um VOC esta presente na atmosfera em uma concentração 

de 10 ppbC, e este VOC é duas vezes mais reativo que o propeno, seu propeno 

equivalente é 20 ppbC; se a reatividade da substância for a metade da do propeno, 

                                                 
5 partes por bilhão de carbono 
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seu propeno equivalente é igual a 5 ppbC. A escolha do propeno é totalmente 

arbitrária, e outra substância poderia também ser adotada em seu lugar (SEINFELD 

e SPYROS, 2006). . 

 Em geral áreas urbanas ou suburbanas apresentam concentrações de VOCs 

totais mais altas, variando entre 100 e 500 ppbC. Concentrações mais baixas de 

VOCs, na faixa de dezenas de ppbC são encontradas em áreas remotas e rurais, 

onde a influência antropogênica é muito pequena. 

 Em áreas urbanas/suburbanas a concentração total traduzida em propeno 

equivalente é sempre menor do que a concentração de VOCs totais, indicativo da 

grande quantidade de VOCs, tipicamente presentes na atmosfera urbana com 

reatividade com OH● menor do que a do propeno. Por outro lado, em áreas rurais e 

em florestas tropicais remotas, onde as emissões de VOCs biogênicos, altamente 

reativos, tendem a dominar, o Propeno Equivalente total é sempre maior do que a 

concentração de VOCs totais. 

 Desta forma, usando o método baseado na reatividade de OH●, o resultado é 

que a concentração de VOCs em áreas rurais dos EUA, e em florestas tropicais no 

Brasil, são semelhantes àquelas registradas em centros urbanos nos EUA. A 

concentração total expressa em propeno equivalente para estas três regiões varia 

entre 50 a 250 ppbC. 

 

2.5.2 Reatividade atmosférica na região do Recôncavo Baiano 

 

 

 O Recôncavo encontra-se em uma área tropical e muito afetada pela brisa 

marinha, com umidade variando entre 80 a 100% (CETREL, 2008). e com forte fluxo 

de radiações actnícas, que levam à produção de uma taxa elevada de OH●  a partir 

da fotólise de ozônio a O(1D) (SEINFELD & SPYROS, 2006). Todos estes elementos 

levam a crer que a reatividade na região seja alta, pois conforme já apresentado no 

item 2.4.2, a espécie mais reativa da troposfera é o OH●, que reage com a maioria 

dos compostos traços na atmosfera. Além disto, o potencial de formação de aerossol  

orgânico secundário biogênico (da sigla em inglês BSOA- Biogenic Secondary 

Organic Aerosol) é particularmente substancial (KAVOURAS et al., 1998), nos 

trópicos onde as emissões biogênicas (GUENTHER et al., 1995) e as concentrações 

de radicais hidroxilas (SPIVAKOVSKY et al., 1990) atingem seu ponto máximo. 
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 Uma indicação que suporta esta afirmativa são as medidas de H2O2 (JACOB, 

TAVARES, ROCHA & KLOKOW, 1990) feitas nesta região e que registraram altas 

concentrações, indicando alta capacidade oxidativa da atmosfera, ressaltando-se 

que H2O2 é um indicador indireto do nível de OH●. As concentrações de H2O2 em 

Salvador variaram entre 0,2 a 3,9 ppbv, enquanto em Dortmund (Alemanha) as 

concentrações medidas com o mesmo método variaram entre 0,01 e 0,6 ppbv, no 

verão.  

 

2.6 Reatividade incremental 

 

 

 Uma série de “escalas de reatividade” de ozônio foi desenvolvida para medir a 

capacidade de formação de ozônio a partir de substâncias orgânicas. Uma delas é a 

“reatividade incremental” ou “RI”, definida como a quantidade de ozônio formada por 

unidade de VOC adicionada ou subtraída da mistura de VOC, em uma determinada 

massa de ar. 

 

RI = ∆[O3]/∆[VOC]          (42) 

 

 Reatividade cinética pode ser definida (CARTER,2000; ARBILLA e OLIVEIRA, 

1999) como a fração de VOC que reage em determinado período, através de 

qualquer rota, para produzir radicais peróxido (RO2
●), e a reatividade mecanística é 

uma medida do número de moléculas de NO convertidas a NO2 e o número de 

radicais OH● e outros compostos gerados.  

 

RO2  +  α NO  →  β NO2 + γ OH● + δ Compostos     (43) 

 

 Em geral, quanto mais rápido um VOC reage na atmosfera, maior a 

reatividade incremental. A tabela 4 a seguir apresenta a Reatividade Incremental de 

vários compostos orgânicos, além das reatividades cinética e mecanística. 
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Tabela 4 - Reatividade Incremental Calculada e Reatividade Cinética e Mecanística para CO e 

para alguns VOCS selecionados para as condições de formação máxima de ozônio  

(Com base em cenários referentes a 12 áreas urbanas situadas nos Estados Unidos) 

Compostos 
Reatividade 
Incremental 

(mol O3/mol C) 

Reatividade 
Cinética 

(fração reagida) 

Reatividade 
Mecanística (mol 

O3/mol C) 

Monóxido de Carbono 0,019 0,043 0,45 
Metano 0,0025 0,0016 1,6 
Etano 0,030 0,049 0,61 
Propano 0,069 0,21 0,34 
n-Butano 0,124 0,37 0,34 
n-Octano 0,081 0,75 0,107 
Eteno 0,77 0,81 0,95 
Propeno 0,82 0,97 0,85 
Trans-2-Buteno 0,81 0,99 0,82 
Benzeno 0,023 0,21 0,111 
Tolueno 0,106 0,64 0,17 
m-Xilenos 0,50 0,96 0,52 
Formaldeído 1,26 0,97 1,30 
 0,70 0,92 0,77 
Benzaldeído - 0,29 0,95 - 0,31 
Acetona 0,055 0,085 0,95 
Metanol  0,147 0,16 0,93 
Etanol 0,19 0,44 0,42 
Isopreno 0,70 1,00 0,70 
Α -Pineno 0,21 0,99 0,21 

Mistura urbana de VOC (1) 0,28   
Fonte: Carter, 2006. 

 

Observações:  

(1) Mistura urbana de VOC. Valor médio de 12 cidades americanas.  

(2) Estes valores referem-se a condições de máxima formação de ozônio, baseadas em cenários 

referentes a 12 áreas urbanas dos EUA. 

 

 Em áreas urbanas, basicamente todas as classes de VOCs (alcanos, alceno, 

hidrocarbonetos aromáticos, compostos carbonílicos, etc.) e CO são importantes 

para a formação de ozônio. Embora o conhecimento sobre os mecanismos 

oxidativos de VOCs tenha aumentado nos últimos anos, ainda existem algumas 

lacunas envolvendo grupos chaves, tais como os hidrocarbonetos aromáticos. Por 

exemplo, apenas cerca de 50% do carbono presente inicialmente nos 

hidrocrabonetos aromáticos, em câmaras de estudos de “smog”, formam compostos 

que podem ser identificados (SEINFELD & SPYROS, 2006). 
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2.7. Destino de NOx 

 

 

 A chave para entender a concentração de background de ozônio na 

troposfera é determinar se uma região está em um local produtor de O3 ou 

consumidor de O3. Por causa do papel crítico do NOx (SEINFELD & PANDIS, 2006) 

,um dos assuntos de maior importância na química da troposfera é a avaliação do 

efeito destas emissões antrópicas de NOx na concentração de background da 

troposfera. O aumento da concentração de NOx reduz o depósito fotoquímico (net 

photochemical sink) de O3 na troposfera de background, levando a um aumento das 

concentrações de Ozônio no ambiente.   

 À primeira vista pode parecer que o NOx emitido em áreas urbanas e 

regionais possui um tempo de residência excessivamente curto para permitir seu 

transporte para regiões remotas da troposfera, e consequentemente influenciar a 

concentração de O3 de background. Para níveis típicos de OH●, a reação seguinte: 

 

NO2 + OH + M  ⇒  HNO3  + M        (44) 

 

 Considera um tempo de residência de NO2 de aproximadamente um dia, com 

a subsequente remoção de HNO3, através da deposição seca ou úmida, no decorrer 

de uma semana. NO e NO2 são relativamente insolúveis em água de chuva, porém 

eles podem ser transportados para as camadas mais altas da troposfera por 

tempestades, onde a reação ilustrada pela eq. 44 ainda ocorre, mas o HNO3 não é 

sujeito à deposição seca e nem, em geral, à deposição úmida. Este HNO3 pode ser 

transformado novamente em NOx através de fotólise: 

 A reação 44 é muito importante, pois fornece a rota predominante para 

remoção do NOx durante o dia, e portanto possui o papel de controlar sua 

concentração (JENKINS et al, 2000), e consequentemente, controlar a reação que 

leva à fotólise do NO2 (eq, 39), para formação de ozônio.   

 

HNO3 + hν ⇒ NO2 + OH●         (45) 
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 E, em menor extensão, através da reação com OH●. A meia vida desta 

reação, que ocorre a 10 km de altitude, é cerca de 20 dias. Assim HNO3 pode atuar 

como reservatório de NOx. 

 

2.8 Processos meteorológicos que afetam o ozônio 

 

 

 Graças aos modelos matemáticos numéricos usados para estudar a formação 

e dispersão de ozônio na troposfera, além de medições feitas em campo e 

observações feitas por satélite, é possível obter novas informações sobre os 

processos de transporte de ozônio.  

 A concentração atmosférica de ozônio e de outros poluentes secundários é 

controlada por processos meteorológicos e químicos que se estendem tipicamente 

através de várias centenas de quilômetros. Uma análise dos resultados obtidos 

através de modelos matemáticos sugere que O3 pode ser transportado através de 

centenas de quilômetros na camada limite superior, na região leste dos EUA, 

durante episódios específicos de formação de O3. A convecção atmosférica é capaz 

de transportar O3 e seus precursores verticalmente através da atmosfera 

(SEINFELD e SPYROS, 2006). 

 O transporte convectivo tem sido proposto como um mecanismo que pode 

explicar as concentrações elevadas de CO e de O3 registradas em grandes altitudes 

em áreas remotas de regiões tropicais e subtropicais (ANDREAE e CRUTZEN, 

1997). Estudos experimentais demonstraram a presença de camadas em grandes 

altitudes (>10 km) sobre o Suriname que possuíam características químicas da 

fumaça oriunda de queima de biomassa. Hidrocarbonetos não metanos e ozônio 

apresentaram também altas concentrações naquelas camadas. Através do uso de 

modelos receptores o estudo demonstrou que a fumaça presente naquelas plumas 

era oriunda das queimadas realizadas em savanas e florestas tropicais situadas na 

fronteira do Brasil com a Venezuela. A fumaça era transportada sobre o Pacifico, e 

depois retornava para a América do Sul. Esse estudo fornece evidência da 

importância do transporte convectivo na Zona de Convergência Intertropical, situada 

no Equador, como um mecanismo de transporte de poluentes para a região superior 

da troposfera nos trópicos. 
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 Observações feitas por aviões indicam que processos convectivos que 

ocorrem na atmosfera, e turbulências em pequenas escalas, transportam O3 tanto 

para cima como para baixo, através da camada limite da atmosfera e da troposfera 

livre. O3 e seus precursores podem ser transportados verticalmente, por convecção, 

para a parte superior da camada de mistura em apenas um dia (SEINFELD e 

SPYROS, 2006), e depois são transportados durante a noite de volta para a 

superfície. Altas concentrações de O3 apresentando grande variação diurna na 

superfície, no sul da Nova Inglaterra, foram associadas à presença de tais camadas. 

 Episódios de altas concentrações de ozônio na Europa e na região leste dos 

EUA, onde estes fenômenos são bem estudados, são associados a sistemas de alta 

pressão, ou seja, grandes massas de ar movendo-se lentamente. Altas pressões 

durante as estações mais quentes são associadas ás massas de ar descendentes, 

resultando em temperaturas mais quentes, ausência de nuvens no céu, e ventos 

com baixa intensidade. As massas descendentes provocam o desenvolvimento de 

condições estáveis próximo à superfície da terra, que inibem ou reduzem o 

movimento vertical dos precursores de O3. A combinação desta condição com 

ventos de baixa velocidade reduzem a dispersão dos poluentes emitidos nas áreas 

urbanas, aumentando a sua concentração no ambiente. A atividade fotoquímica 

envolvendo estes precursores é acentuada devido a altas temperaturas e 

disponibilidade de radiação solar. Na região leste dos EUA altas concentrações de 

O3, durante episódios de larga escala, podem se estender por centenas de milhares 

de km² durante vários dias, devido ao transporte dos precursores de ozônio.  

 

2.9 Efeito da temperatura na formação de ozônio em áreas rurais e urbanas 

 

 

 Altas concentrações de O3 são associadas a temperaturas elevadas. 

Emissões biogênicas de HC aumentam com a temperatura, da mesma forma que 

ocorre com emissões evaporativas de VOCs antropogênicos (GRELL et al. 2000), e 

estes aumentos das emissões podem estar associados com o aumento na 

concentração de O3. Do ponto de vista meteorológico, altas temperaturas são 

frequentemente associadas com alta pressão, condições estagnantes que levam à 

redução da mistura vertical e elevadas concentrações de O3, conforme mencionado 

no item anterior. 
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2.10 Transporte de poluentes na troposfera  

 

 

 A distribuição desigual de energia, resultante das variações de latitude e das 

diferenças de absorção de energia pela superfície da terra, provoca o movimento 

das massas de ar em larga escala na Terra. Especialmente a tendência de 

transportar energia dos trópicos para as regiões polares, redistribuindo assim a 

energia na superfície da Terra é o principal fator que governa a circulação geral da 

atmosfera. A atmosfera pode transportar os poluentes para regiões muito distantes 

de suas fontes, conforme apresentam as figuras 6 e 8. 

 Na figura 7 observa-se o perfil das concentrações de ozônio típicas de zonas 

urbanas, com as concentrações atingindo seus valores máximos ao longo do dia, em 

decorrência do aumento das emissões de NOx e VOCs veiculares e da radiação 

solar. E as baixas concentrações registradas durante o período noturno, devido a 

ausências destes dois fatores.  

Figura 7 - Perfil típico das concentrações de ozônio em áreas urbanas 

Fonte: (NOGUEIRA, 2006).  

 

 A figura 7 representa os resultados do monitoramento de O3 realizado durante 

o verão no centro da cidade de Feira de Santana, situada a 100 km de Salvador. 
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Estes resultados representam a média dos valores medidos durante a referida 

campanha. 

 E a figura 8 apresenta os perfis das concentrações de ozônio registrados em 

áreas urbanas e em áreas rurais.  

 

 
Figura 8 – Concentrações de ozônio em áreas urbanas e em áreas rurais 

Fonte: (AWMA, 2002) 

 

 Observa-se através da Figura 8, que nas áreas rurais as concentrações de 

ozônio que incidem durante o período noturno são mais altas do que em áreas 

urbanas, isto é o resultado do transporte de O3 das áreas urbanas para aquelas 

áreas. 
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3. EFEITOS DO OZÔNIO TROPOSFÉRICO 

 

 

 

 O interesse ligado à presença de ozônio na troposfera esta relacionado aos 

aspectos apresentados a seguir: 

• As concentrações ambientais de ozônio na troposfera tem aumentado desde o 

período pré industrial; 

• Ozônio causa danos à saúde; 

• Ozônio causa danos à agricultura e ao meio ambiente; e 

• Ozônio interfere no clima. 

 Estes aspectos são discutidos a seguir. 

 

3.1 Efeitos na saúde 

 

 

 Evidências científicas demonstram que ozônio (O3) é um dos poluentes 

atmosféricos que causam mais danos à saúde humana, mesmo em baixíssimas 

concentrações, por isto sua presença no ar ambiente é uma das maiores 

preocupações atualmente quando se trata da qualidade do ar, principalmente nas 

regiões situadas próximo às grandes cidades (FREITAS, et al., 2005), pois são os 

veículos (MARTINS e ANDRADE, 2008) e as indústrias, em geral situados próximos 

dos grandes centros urbanos (MARTINS, et al, 2006), que emitem seus precursores, 

Compostos Orgânicos Voláteis e Óxidos de Nitrogênio  

 Os primeiros levantamentos científicos sobre os malefícios causados por este 

poluente são da década de 50, e em 1998 a Organização Mundial de Saúde 

publicou as primeiras recomendações sobre os efeitos nocivos deste gás, cuja 

correlação com mortes prematuras causadas por doenças respiratórias e 

cardiovasculares foi recentemente comprovada (GOODMAN, 2005). Por este motivo, 

nos países desenvolvidos, onde é obrigatório o monitoramento da qualidade do ar, 

as agências ambientais mantêm a população informada sobre a incidência de altas 

concentrações de ozônio no ar, principalmente no verão, recomendando que as 

pessoas, principalmente idosos e crianças, não saiam de casa, evitando se expor a 

este poluente, durante os picos de concentrações.   
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 Ozônio pode provocar inflamações nos pulmões, mesmo presente em 

concentrações muito mais baixas do que qualquer outro poluente (AMERICAN 

LUNG ASSOCIATION, 2006). Além disto, ao ser inalado, ele dificulta o transporte de 

oxigênio pelo sangue, o que pode comprometer o aporte de nutrientes para todos os 

tecidos do organismo (WHO, 2005). O ozônio pode causar mortes prematuras, 

provoca irritação nas vias respiratórias, dor de cabeça, tontura, cansaço, tosse, 

ressecamento das membranas mucosas da boca, nariz e garganta, dor de cabeça 

(USEPA, 2009a), alterações na visão, ardor nos olhos, mudanças funcionais no 

pulmão e edema. Pode agravar problemas respiratórios existentes, como a asma, e 

aumentar a suscetibilidade a infecções pulmonares (USEPA, 2008). Embora seus 

maiores danos ocorram entre a fração mais vulnerável da população: idosos, 

crianças e doentes, ele pode afetar todas as pessoas. Seus efeitos podem ser 

agudos (imediatos) ou crônicos (a longo prazo). 

 A EPA reuniu um grande número de informações sobre os efeitos do ozônio 

na saúde da população (USEPA, 2006). Estas informações são provenientes de 

inúmeras fontes, inclusive de pesquisas com animais, estudos que comparam 

estatísticas sobre a saúde e as concentrações de ozônio em comunidades, e testes 

efetuados sob condições controladas em voluntários, para determinar como o ozônio 

afeta as funções pulmonares. Exposições frequentes, e de curta duração ao ozônio 

causam danos aos pulmões das crianças, e podem levar a redução da função 

pulmonar nos adultos. A exposição ao ozônio pode também acelerar o declínio 

natural das funções pulmonares que ocorrem com a idade (USEPA, 2009b).  

E dentre os efeitos do ozônio na saúde, destacam-se os principais: 

• Irritação do sistema respiratório - causando tosse e irritação na garganta, 

estes sintomas podem durar algumas horas após a exposição e podem causar 

dor (USEPA, 2009a); 

• Redução das funções respiratórias – O ozônio pode dificultar a respiração 

profunda e vigorosa, causando desconfortos. Durante a realização de exercícios 

físicos ao ar livre, pode-se observar que a respiração é mais curta e menos 

profunda do que o usual. Este problema afeta principalmente trabalhadores, 

atletas, e outras pessoas que permanecem muito tempo ao ar livre em áreas 

contendo altas concentrações de ozônio; 

• Agravar a asma – altas concentrações de ozônio provocam crises mais 

frequentes em asmáticos, o que requer o uso de medicação ou atendimento 
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hospitalar. O motivo disto é que o ozônio torna as pessoas mais sensíveis aos 

agentes alergênicos, que são as causas mais comuns das crises asmáticas; 

• Inflamação e dano na mucosa pulmonar - Alguns cientistas comparam o efeito 

do ozônio na mucosa pulmonar aos efeitos de queimaduras de sol na pele. Se 

este dano ocorrer com muita frequência, o pulmão pode sofrer dano permanente; 

e 

• Efeitos neurocomportamentais e Efeitos no sistema cardiovascular - Efeitos 

neurocomportamentais em resposta a exposições a concentrações de 0,2 a 1,0 

ppm de ozônio na atmosfera incluem decréscimo da atividade motora, deficiência 

de memória de curto e longo e longo prazo, e redução do comportamento 

exploratório (USEPA, 2006). 

 

3.1.1 Legislação 

 

 

 A Resolução CONAMA número 03 de 28/06/90 estabelece padrões primários 

e secundários para os principais poluentes atmosféricos que são apresentados na 

tabela 5. Os padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de 

poluentes que, se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população, podendo ser 

entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes. 

 E os padrões secundários são aplicados em áreas de preservação ambiental 

e são usados para criar uma base para uma política de prevenção da degradação da 

qualidade do ar, são limites nos quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre a 

população e sobre o meio ambiente. 
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Tabela 5 - Padrões Nacionais de Qualidade do Ar - Resolução CONAMA nº 003/90 

Poluente Tempo de 
Amostragem 

Padrão Primário 
(µµµµg m-3) 

Padrão Secundário 
(µµµµg m-3) 

Método de 
Medição 

Partículas totais em 
suspensão 

24 horas (1) 
MGA (2) 

240 
80 

150 
60 

Amostrador de grandes 
volumes 

Dióxido de enxofre 24 horas (1) 
MAA (3) 

 

365 
80 

100 
40 

Pararosanilina 

Monóxido de   
carbono 

1 hora (1) 
8 horas (2) 

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

40.000 (35 ppm) 
10.000 (9 ppm) 

Infravermelho não 
dispersivo 

Ozônio 1 hora (1) 160 160 Quimiluminescência 
Fumaça 24 horas (1) 

MAA (3) 
 

150 
60 

100 
40 

Refletância 

Partículas inaláveis 24 horas (1) 
MAA (3) 

 

150 
50 

150 
50 

Separação 
inercial/filtração 

Dióxido de 
nitrogênio 

1 hora (1) 
MAA (3) 

 

320 
110 

190 
100 

Quimiluminescência 

Fonte: (MMA, 1990) 
 
(1) não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 

(2) média geométrica anual. 

(3) média aritmética anual. 

 

 Dentre estes sete poluentes, ozônio é o mais difícil de controlar, por este 

motivo os órgãos internacionais e os países adotam diferentes limites de 

concentração para ozônio na atmosfera urbana, conforme apresentado a seguir. 

• Os limites vigentes nos EUA, adotados em 2009 são: 75 ppb para 8 horas, e 

considera também a concentração média de 3 anos (USEPA, 2009c); 

• OMS: 50 ppb para 8 horas (WHO, 2005); 

• Europa: 60 ppb para 8 horas (EUROPEAN PARLIAMENT COUNCIL, 2008).  

Este valor não pode ser ultrapassar, mais do que 25 dias/ano. É necessário 

apresentar um Plano de Controle para os locais onde as concentrações 

ultrapassam este limite, e o público também deve ser informado.  

• Inglaterra: 50 ppb para 8 horas. Este valor não pode ser ultrapassar, mas do que 

10 d/ano (UK DEPARTMENT OF AIR QUALITY ARCHIVE, 2007). 

 Os limites e referências mais adotados para a concentração de ozônio são os 

da OMS e da US EPA, que foram estabelecidos com base em evidências clínicas, 

toxicológicas e epidemiológicas (UK DEPARTMENT OF AIR QUALITY ARCHIVE, 

2007). 

 O limite para ozônio nos EUA refere-se a um período de 8 horas porque 

estudos com seres humanos, em câmaras de exposições, efetuados pela USEPA 
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(USEPA, 2008) demonstraram que esse intervalo de tempo é mais diretamente 

associado aos efeitos na saúde, devido a exposição á concentrações moderadas de 

ozônio, do que a exposição a altas concentrações de O3 durante curtos períodos 

(AWMA, 2007). 

 Foi observada também uma mudança do perfil diário das concentrações 

ambientais de O3 nas zonas urbanas dos EUA, em que a curva apresentando as 

concentrações desse poluente ao longo das 24 horas diárias, com um pico de 

concentração máxima de O3 ao meio dia, típico de Los Angeles, não era 

representativa da maioria das demais zonas urbanas. Os perfis destas zonas 

apresentam concentrações moderadas de O3 durante várias horas ao longo do dia, 

até o entardecer (AWMA, 2007). 

 A USEPA esta propondo reduzir o padrão primário de ozônio para 8 horas, 

para uma concentração na faixa de 60 a 70 ppb. E esta propondo também 

estabelecer uma padrão secundário distinto, cumulativo, sazonal, na faixa de 7-15 

ppm-hora, destinado a proteger a vegetação sensível e os ecossistemas, inclusive 

as florestas, parques e refúgios da vida selvagem (USEPA, 2009d). 

 

3.1.2 Ozônio dentro dos ambientes 

 

 

 As fontes de ozônio situadas no interior dos ambientes tais como geradores 

de ozônio, purificadores de ar eletrostáticos, fotocopiadoras, e impressoras a laser 

podem ser responsáveis pelas altas concentrações de ozônio nos ambientes. 

 As concentrações de ozônio nos ambientes internos podem representar uma 

fração significativa das emissões externas, a depender da ventilação que ocorre nos 

ambientes. As medidas efetuadas em vários ambientes que não possuem sistemas 

de ar condicionado apresentam concentrações máximas na faixa de 80 % do ozônio 

medido em áreas externas. A razão média entre ozônio interno/externo foi calculada 

como 0,5. A meia vida do ozônio foi apenas de alguns minutos (AWMA, 1998). 

 As concentrações de O3 nos ambientes variam entre 10 a 80 % das 

concentrações externas (NORTH CAROLINA PUBLIC HEALTH, 2003). Esta grande 

variação é causada por muitos fatores tais como infiltrações de ar e as taxas de 

troca de ar das estruturas, circulação de ar no interior, composição das superfícies 

dos ambientes (por exemplo: tapetes, cortinas, móveis, etc.) e reações com outros 



 

  

48 

compostos presentes nos ambientes. Em situações onde existe uma fonte de 

ozônio, tais como geradores de ozônio e purificadores de ar, as concentrações de 

ozônio reportadas são da ordem de 0.12 a 0.80 ppm. 

 

3.2 Efeitos na agricultura 

 

 

 Inúmeros estudos já realizados concluem que existem fortes evidências de 

que as concentrações ambientais de ozônio causam danos em várias espécies de 

plantas, inclusive aquelas que possuem também valor econômico. O uso de 

indicadores biológicos para detectar danos nas plantas é uma metodologia já bem 

estabelecida e eficaz (MANNING e GODZIK, 2004). Um bioindicador pode ser 

definido como uma planta vascular ou não vascular que exibe uma resposta típica e 

verificável quando é exposto a agentes estressores, tais como a poluição do ar 

(KRUPA et al, 2001). 

 Um estudo conduzido em um laboratório do Instituto Botânico de São Paulo 

mostrou que a produtividade primária (fotossíntese) de uma das commodities que 

mais provocam a queima da floresta - soja - cai em 30% devido à exposição ao 

ozônio (ARTAXO et al., 1999). 

 A vegetação reage com os poluentes atmosféricos em uma variada gama de 

concentrações e de condições ambientais. Existem muitos fatores que influenciam o 

resultado, tais como a espécie da planta, idade, balanço de nutrientes e condições 

do solo, temperatura, umidade, e radiação solar. 

 Outros efeitos causados pelo ozônio nas plantas incluem os sintomas visíveis 

tais como: manchas nas folhas, redução do crescimento das plantas, e redução do 

rendimento das partes comercializáveis das plantas (USEPA. 1996). Ozônio ataca 

também as células individuais, folhas, e plantas, e atingindo populações e 

comunidades de plantas. 

 Embora O3 e outros oxidantes fotoquímicos sejam fitotóxicos, as respostas 

das plantas as suas ações na vegetação podem ser modificadas por uma série de 

fatores biológicos (insetos e pragas); químicos (nutrientes presentes no solo); e 

físicos (luz, temperatura e umidade). 

 Algumas culturas agrícolas, tais como tabaco e espinafre, são muito sensíveis 

aos danos causados pelo ozônio, outras culturas são mais resistentes. Ecossistemas 
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e florestas são afetados por este mesmo mecanismo. 

 Ozônio provoca o fechamento dos estômatos e limita a fixação de CO, 

portanto O3 prejudica tanto a transcrição quanto a bioquímica da fotossíntese 

(USEPA, 2006). A perda da capacidade de fotossíntese esta relacionada à baixa 

produtividade das plantas, que ainda não é totalmente compreendida. 

 

3.2.1 Valores de referência para a proteção da vegetação (AOT40) 

 

 

 A concentração de 40 ppb.h de ozônio (78,4 µg m3) é citada, por diversos 

autores, como aquela a partir da qual podem ocorrer injúrias nas plantas 

(RELATÓRIO CAFE, 2005; CETESB, 2007). Esta é a concentração mais baixa 

capaz de produzir efeitos mensuráveis. Esse valor limite horário, denominado 

AOT40 – Concentrações Acumuladas de Ozônio Acima de 40 ppb.h, foi adotado 

pela Comissão Econômica das Nações Unidas da Europa (UNECE). O conceito de 

AOT é usado para mapear geograficamente áreas onde o ozônio ambiental excede 

níveis críticos. Esta abordagem é delineada para implementar estratégias de 

controle de emissões dos poluentes precursores de ozônio.    

 

3.3 Efeitos no clima  

 

 

 O3 troposférico, assim como o estratosférico, também pode absorver radiação 

ultravioleta em comprimentos de onda menores ou igual a 320 nm, aumentando a 

capacidade de absorver energia da troposfera. Ozônio troposférico é considerado a 

terceira maior causa do aumento de radiação, conforme a figura 9 a seguir, que 

apresenta a Forçante Radiativa (FR) para alguns aerossóis e gases emitidos na 

atmosfera.   

 



 

  

50 

 

Figura 9 – Forçantes Radiativas médias exercidas por gases e partículas (estimativa para o ano 

2005, em relação a 1750). 

Fonte: (IPCC, 2007) 

 

 Forçante Radiativa é um conceito usado para comparar quantitativamente o 

poder que os diferentes agentes, naturais e antrópicos, têm de provocar mudanças 

climáticas. O FR representa as mudanças do fluxo radiativo avaliados na tropopausa 

e ajustados para a estratosfera. Valores positivos de FR levam ao aquecimento 

global, e valores negativos, ao resfriamento global da superfície. Na figura 9 o valor 

de FR para cada agente é apresentado como a diferença de FR, entre o presente 

(aproximadamente 2005) e o início da era industrial (aproximadamente 1750), e é 

fornecido em unidades de W.m–2. 

 A influência de um fator que pode causar mudanças climáticas, tais como os 

gases de efeito estufa, é sempre avaliado em termos de Forçante Radiativa, que 

mede como o equilíbrio energético do sistema Terra-atmosfera é influenciado, 

quando alguns fatores que afetam o clima são alterados.  



 

  

51 

Estudos baseados em modelagem avaliados pelo IPCC estimam que a contribuição 

de O3, em escala regional, pode ser cerca de 1 W/m2, ou seja, 2/3 da contribuição 

estimada para o CO2. Estes números estão sendo ainda confirmados (NAP,2009). 
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4. CONCENTRAÇÕES AMBIENTAIS DE OZÔNIO NA REGIÃO DO RECÔNCAVO 

BAIANO 

 

 

 

 O monitoramento de ozônio na região de estudo é feito continuamente em 

duas regiões onde existem estações automáticas de monitoramento do ar: no 

entorno do Pólo Petroquímico de Camaçari, e no entorno da Refinaria Landulpho 

Alves (RLAM). Além disto, foram feitas algumas medições na cidade de Feira de 

Santana (NOGUEIRA, 2006), O mapa a seguir apresenta a localização destas 

estações de monitoramento de ozônio, na região onde foi processado o modelo 

matemático para avaliar a formação e dispersão de ozônio. 
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Figura 10 – Localização das estações de monitoramento de ozônio na região de estudo 

 

 São apresentados os resultados referentes às estações do Pólo para o 

período de 1995 a 2008. Os resultados da RLAM referem-se ao ano de 2003, 

período para o qual foi feita a modelagem e os resultados medidos em Feira de 

Santana referem-se apenas a uma campanha realizada nos meses de janeiro e 

fevereiro de 1998.  Salvador ainda não dispõe de uma rede de monitoramento do ar.  
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4.1 Monitoramento de ozônio ao redor do pólo petroquímico de Camaçari  

 

 

 As concentrações ambientais de ozônio na região situada no entorno do Pólo 

são medidas desde 1995. O número e a localização dos pontos de monitoramento 

foram modificados ao longo dos anos, e atualmente existem quatro estações que 

monitoram ozônio: 

• Estação Machadinho, considerada a estação de Background da região; 

• Estação Lamarão situada a jusante do Pólo; 

• Estação Câmara localizada na zona urbana de Camaçari, e 

• Estação Escola localizada na zona urbana de Dias D`Ávila. 

 Estes pontos de monitoramento são apresentados na figura 11 a seguir: 

 

 

Figura 11 – Estações de monitoramento de ozônio situados no entorno do Pólo Petroquímico 

de Camaçari 

Fonte: (CETREL, 1999) 
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4.1.1 Metodologia de monitoramento de ozônio 

 

 

 Os Analisadores de O3 utilizados na rede de monitoramento do Pólo, cujos 

resultados foram usados neste estudo, são fabricados pela Environnement S.A. 

(França). Trata-se do modelo O341M, apresentado na figura 12, e a faixa de 

medição é de 0 a 1000 ppb, e cujas características básicas são apresentadas na 

tabela  6. 

.  

 

Figura 12 – Monitor de Ozônio 

 

Tabela 6 – Principais características básicas do analisador O341M da Environnement  

Parâmetro Valores 

Limite de Detecção 0,4 ppb 

Ruído 0,2 ppb 
 

Desvio do Zero 24 horas: <1 ppb 
7 dias : <1 ppb 

 
Desvio da medição 24 horas: <1 % 

7 dias : <1 % 
 

Tempo de Resposta 20 seg. 

Linearidade +/- 1 % Fundo de escala 

Faixa de medição 0 a 10 ppm 

Aprovação e Certificados US-EPA, G-USA, F-LCSQA, ISSO 9001 

Fonte: Manual da Environnement (França) 
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 O princípio de funcionamento é absorção de radiação ultravioleta (UV) pelo 

ozônio. O O3 absorve radiação UV na faixa de 253.7 nm. A fonte de radiação é uma 

lâmpada de mercúrio a baixa pressão. 

 O sistema de medição é descrito a seguir: a radiação emitida pela lâmpada de 

UV passa pela amostra dentro da câmara de medição apresentada na figura 13. 

 

 

Figura 13 – Vista interna do analisador de ozônio 

 

 A luz é refletida duas vezes, por meio de dois espelhos, atingindo em seguida 

o sensor. Dentro da célula passa alternadamente a amostra contendo O3 e a 

amostra com O3 removido, seguindo o ciclo: 

a) Amostra é enviada para a câmara de reação; 

b) A câmara é purgada por quatro segundos; 

c) Medição da amostra com O3; 

d)  A amostra sem O3 é enviada para a câmara; 

e) A câmara é purgada por quatro segundos; e 

f) Medição da amostra sem O3. 

 

• Um fotômetro UV determina a concentração de ozônio mediante a medição de 

atenuação da luz em uma célula de absorção num comprimento de onda de 254 

nm; 
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• A concentração de ozônio está diretamente relacionada com a magnitude desta 

atenuação; 

• No instrumento o gás de referência, é feito passar através da célula de absorção 

para estabelecer uma leitura do “zero”. Ou seja, pode se então medir o valor da 

intensidade, “Io” correspondente a luz que passa através da célula, quando não 

existe ozônio presente na mesma; 

• Após esta passagem, uma válvula solenóide fecha e faz passar pela célula a 

amostra de gás contendo ozônio, que queremos medir; e 

• Devido à atenuação da luz pelo ozônio o fotômetro só detecta uma intensidade 

de luz “I“, a relação I/Io é uma medida da luz absorvida pelo ozônio contida na 

amostra. Esta relação esta diretamente relacionada à concentração do ozônio 

pela “Lei de Beer Lambert”, conforme equação 46. 

 

I/Io = e-k l c                 
                                                                                 (46) 

 

Onde:  

• e = Logaritmo neperiano; 

• k = 308 cm-1 a 0 º C e 1 atmosfera; 

• l = comprimento da célula; e 

• c = concentração em PPM. 

 A duração da medição depende de um sensor da radiação da lâmpada de 

UV: para garantir as mesmas condições de radiação nas duas medições, a 

quantidade de energia emitida é totalizada em um ciclo de medição, e o tempo da 

outra medição varia de maneira a injetar a mesma quantidade de energia. Para o 

cálculo da concentração, é necessário também o valor da pressão e temperatura da 

amostra. Estas informações são enviadas ao microprocessador por sensores 

instalados na saída da amostra. 

 Devido à sensibilidade extrema do aparelho em relação à estabilidade da 

fonte luminosa, os aparelhos mais sofisticados e precisos utilizam duas células de 

absorção que operam em paralelo e alternadamente. 
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4.1.2 Metodologia de calibração de ozônio  

 

 

 O monitor de ozônio não pode ser calibrado, mas pode-se verificar o zero e o 

span, através da reação GPT-Gas Phase Titration. A verificação do monitor inclui as 

seguintes etapas: 

• Gerar ozônio externamente; 

• Gerar NO2; 

• Checar a eficiência do forno de conversão no monitor de NOx; e 

• Checar o bom funcionamento do monitor de Ozônio. A equação 47 fornece um 

exemplo das concentrações injetadas (que dependem da faixa de concentração 

medida em cada região) no monitor e da reação resultante.  

 

NO  +  O3  �  NO2  +  O2                                                     (47) 

400 ppb       320 ppb              320 ppb     80 ppb 

 

4.1.3. Resultados - concentrações de ozônio registradas ao redor do pólo 

petroquímico de Camaçari   

 

 

 As máximas concentrações ambientais medidas ao redor do Pólo 

Petroquímico de Camaçari variam entre 50 a 100 ppb, porém já se detectou 

concentrações máximas de até 1000 ppb, conforme os gráficos a seguir, contendo 

as concentrações de ozônio medidas desde 1995. 

 Os resultados medidos entre 1995 e 2002 apresentaram uma tendência de 

aumento das concentrações de ozônio, e também um aumento no número de 

violações do limite máximo horário de 81,6 ppb estabelecido na Resolução 

CONAMA 003/90, como pode ser visto na figura 14.  
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Figura 14 - Número de violações de ozônio na região do Pólo Petroquímico de Camaçari (1995 

a 2008) 

Fonte: (CETREL, 2008) 

 

 Esta figura apresenta o número de violações anuais, do limite máximo horário 

de 81,6 ppb, para cada uma das estações de monitoramento do ar do Pólo, desde 

1995. A barra vermelha (TOTAL) indica o número total de violações do padrão em 

cada ano, somando-se as violações medidas em cada uma das estações, cuja 

localização é apresentada na Figura 11.  

 Em 2002 o número de violações foi de 26, e foi por este motivo que o IMA – 

Instituto de Meio Ambiente do Estado da Bahia expediu uma notificação em 2003 

solicitando um estudo para as violações do limites de concentrações de ozônio nas 

áreas urbanas. Esta demanda potencializou a realização de um estudo pela Cetrel, 

envolvendo modelagem matemática, que foi desenvolvido em conjunto com a 

Universidade de Iowa (USA), sobre as ocorrências das altas concentrações de 

ozônio na região. Este estudo teve início em 2003, e os resultados foram utilizados 

neste estudo. 

 A tendência de aumento das concentrações reverteu-se a partir de 2004, 

quando foram tomadas várias medidas de controle dos precursores de ozônio pelas 

indústrias do Pólo, tais como a instalação de queimadores de combustíveis que 

reduzem as emissões de NOx para a atmosfera (Low NOx), melhorias nas condições 
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de queima de combustíveis nas caldeira, e substituição de combustíveis, dentre 

outras.  

 Desde 2004 não são registradas violações do padrão, embora a cada ano, em 

algumas ocasiões, sejam registradas concentração de ozônio maiores do que 40,8 

ppb, ou seja a concentração medida é superior a 50% do limite horário de 81,6 ppb 

permitido para ozônio (Resolução CONAMA nº 03, de 28/06/90), o que classificar a 

qualidade do ar como “REGULAR”, e a qualidade do ar deixa de ser classificada 

como “BOA”, conforme estabelece o Índice de Qualidade do Ar – IQA  (Resolução 

CONAMA nº 03, de 28/06/90).  

 Em 2008 foram identificados 13 eventos, em que a concentração de ozônio 

variou entre 42 a 72 ppb, e ocorreram principalmente no período de verão 

(dezembro a fevereiro), na estação Machadinho.  

 As figuras a seguir apresentam as concentrações de O3 medidas no entorno 

do Pólo desde 1995. 

 Para a estação Machadinho, em operação desde meados de 2004, estação 

considerada background da região situada no entorno do Pólo, pode-se verificar que 

nestes cinco anos de medições, as máximas concentrações horárias medidas 

variaram em média entre 20 a 30 ppb, que  representam as concentrações de fundo 

geralmente encontradas em áreas semelhantes (SEINFIELD & PANDIS, 2006), 

embora como já foi mencionado, em algumas ocasiões as concentrações superam 

40,8 ppb, o que ocorreu principalmente em 2008, e nestes casos a Qualidade do Ar 

é classificada com REGULAR.  

 

 

Figura 15 – Concentrações máximas horárias mensais de Ozônio na Estação Machadinho 

Fonte: CETREL, 2008. 
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 Entre 1995 e meados de 2004, a estação considerada background era a 

estação hospital, instalada no Hospital Regional de Camaçari, cujos resultados são 

apresentados a seguir. 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

p
p

b

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

Padrão de conc. média 1 hora = 81,6 ppb (CONAMA 
003/90)

 

Figura 16 – Concentrações máximas horárias mensais de Ozônio na Estação Hospital 

Fonte: CETREL, 2004. 

 

 Esta estação foi relocada em 2003 devido à construção de vários 

empreendimentos industriais na cidade de Camaçari, próximo á estação, e também 

dos vários registros de concentrações de ozônio acima de 100 ppb.  

 A estação Lamarão é a aquela situada mais distante do Pólo (Ver Figura 11). 

 

 

Figura 17 – Concentrações máximas horárias mensais de Ozônio na Estação Lamarão 

Fonte: CETREL, 2008. 
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 Através da Figura 17 pode-se observar que as concentrações registradas em 

Lamarão são maiores do que aquelas registradas na estação atual background 

(Machadinho), apresentadas na Figura 15. Em Lamarão já foram registradas 

concentrações entre 100 e 200 ppb, que são típicas de áreas poluídas (SEINFELD & 

PANDIS, 2006). 

 A estação Escola apresentada na figura 18 registrou concentração de ozônio 

máxima de 100 ppb.  

 

Figura 18 – Concentrações máximas horárias mensais de Ozônio na Estação Escola 

Fonte: CETREL, 2008. 

 

 Estas concentrações são mais baixas do que aquelas medidas em Lamarão, 

devido a sua posição com relação ao Pólo e aos ventos predominantes na região, 

conforme indicado nas rosas dos ventos da região, apresentadas nas Figuras 23 e 

24, no item 4.4 a seguir. Como se pode verificar no mapa do Pólo, apresentado na 

Figura 11, esta estação não se encontra a jusante do Pólo, em relação aos ventos 

predominantes, como a estação de Lamarão. A Estação Câmara esta situada no 

centro de Camaçari, à montante dos ventos predominantes. 
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Figura 19 – Concentrações máximas horárias mensais de Ozônio na Estação Câmara 

Fonte: CETREL, 2008. 

 

 Através da Figura 19 observa-se que as concentrações de ozônio em 2008 

foram todas inferiores à 50% do limite de 81,6 ppb, porém nos três anos anteriores 

(2005 a 2007), em algumas ocasiões as concentrações foram superiores a 40,8 ppb, 

o que classificou a Qualidade do ar como “REGULAR” naqueles anos, referentes a 

esta estação.   

 

4.2 Monitoramento de ozônio no entorno da Refinaria Landulpho Alves (RLAM) 

 

 

 As estações de Malembá e Madre de Deus situam-se no entorno da RLAM, 

conforme a Figura 10, apresentada anteriormente. O monitoramento de ozônio é 

realizado com equipamentos do mesmo fabricante da Cetrel. 

 Os resultados obtidos no monitoramento de O3 nas estações Malembá e 

Madre de Deus em 2003 apresentaram concentrações inferiores ao padrão horário 

de 81,6 ppb, estabelecido no CONAMA 003/90, conforme a figura 20. Porém vale 

ressaltar que para a estação Malembá, em todo o ano de 2003 as concentrações 

máximas horárias mensais ultrapassaram 50% do padrão horário (40,8 ppb), a 

exceção do mês de junho. Na estação de Madre de Deus as concentrações 

máximas horárias não ultrapassaram 50% do padrão horário apenas no período de 

junho a agosto. Os resultados também mostram que as concentrações em Madre de 

Deus foram superiores às de Malembá, à exceção do período de junho a setembro. 
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A ultrapassagem de 50% do padrão horário é suficiente para a classificação da 

qualidade do Ar como Regular, segundo o IQAr (Índice da Qualidade do Ar) adotado 

pela CETESB. 
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Figura 20 - Concentrações máximas horárias mensais de O3 

 

 Observa-se através das tabelas 7 e 8, que as maiores concentrações de 

ozônio em Candeias e Madre de Deus foram detectadas quando o vento soprava 

dos quadrantes Sudeste (SE) e Sulsudoeste (SSW), sugerindo que os precursores 

deste poluente foram transportados desta região para a área de monitoramento da 

RLAM.  

 

Tabela 7 - Máximas Concentrações Horárias Mensais para Ozônio – Estação Malembá 

(Candeias) 

Data Hora 
Concentração 

(ppb) 
Velocidade 

(m/s) 
Direção 

07/01/03 15:00 54,7 4,6 SSW 
18/02/03 14:00 47,0 4,8 S 
13/03/03 12:00 45,8 3,4 S 
11/04/03 15:00 55,9 4,0 SW 
02/05/03 15:00 52,0 2,4 S 
06/06/03 13:00 39,5 2,3 SW 
07/07/03 14:00 43,4 3,4 SW 
15/08/03 14:00 46,5 3,6 SW 
25/09/03 14:00 58,8 4,7 SW 
12/10/03 12:00 50,9 2,9 S 
13/11/03 14:00 50,3 3,4 SW 
22/12/03 13:00 54,4 2,6 SSW 
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Tabela 8 - Máximas Concentrações Horárias Mensais para Ozônio – Estação Madre de Deus 

Data Hora 
Concentração 

(ppb) 
Velocidade 

(m/s) 
Direção 

11/01/03 14:00 57,1 3,3 S 
14/02/03 10:00 54,1 2,3 SSE 
13/03/03 11:00 71,0 1,8 WSW 
11/04/03 15:00 56,4 3,6 S 
07/05/03 13:00 69,1 2,6 W 
06/06/03 13:00 38,2 2,1 S 
04/07/03 16:00 35,8 4,0 S 
27/08/03 13:00 39,4 3,8 S 
17/09/03 14:00 42,9 3,3 S 
31/10/03 10:00 59,4 0,7 S 
08/11/03 11:00 76,0 0,6 S 
13/12/03 10:00 52,6 1,3 SSW 

 

 Salvador está posicionada a Sulsudeste (SSE) das estações e sua frota de 

veículos é uma fonte importante dos precursores de ozônio. As tabelas também 

mostram que todas as máximas horárias de ozônio, tanto em Malembá quanto em 

Madre de Deus, ocorreram entre 10:00h e 16:00h, período de maior incidência de 

radiação solar. 

 

4.3 Monitoramento de ozônio na cidade de Feira de Santana 

 

 

 Feira de Santana situa-se a jusante das principais fontes de emissões usadas 

neste estudo de dispersão, e foi incluída também na região de estudo da 

modelagem. Por estes motivos é importante comparar os resultados medidos em 

campo, com os resultados calculados pelo modelo (que são apresentados no item 

7), para sua validação. A campanha de monitoramento e Feira de Santana foi 

realizada durante os mesmos períodos do ano (fevereiro e março) para os quais foi 

processado o modelo matemático, embora em anos diferentes daqueles avaliados 

na modelagem. A Figura 10 apresenta a localização deste ponto de monitoramento, 

no centro da cidade de Feira, e a Figura 21 apresenta as concentrações medidas 

durante oito dias diferentes, para períodos de 24 horas. Cada dia é indicado por uma 

cor diferente na Figura 21. 
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Figura 21 – Concentrações de Ozônio medidas no centro da cidade de Feira de Santana 

Fonte: NOGUEIRA, 2006. 

 

 O monitoramento de ozônio na região de Feira de Santana foi feito através de 

um monitor contínuo, marca DASIBI Environmental Corporation, modelo 1008 AH, 

baseado na técnica de detecção fotométrica no UV (λ = 254nm). 

 Através da Figura 21 observa-se que as maiores concentrações de ozônio 

variaram entre 40 e 50 ppb, e incidiram no período entre 10 e 16 horas. Ou seja, as 

maiores concentrações medidas naquele período estão abaixo do limite estabelecido 

pelo CONAMA, de 81,6 ppb. 
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4.4 Direção do vento na região de estudo 

 

 

 Outra característica relevante da região é a persistência dos ventos alísios 

que podem soprar de Nordeste, de Leste ou de Sudeste, e representam um fator 

controlador importante para os ventos locais ou de mesoescala.  

 Para melhor compreensão, a tabela 9 informa a classificação de cada direção 

do vento, cuja posição na rosa dos ventos é indicada na Figura 22.  

 
Tabela 9 - Direção do Vento 

Intervalo (Graus) Compreende as direções 

0º  a 45º N – NNE (Norte – Nortenordeste 
45º a 90º NE – ENE (Nordeste – Estenordeste 
90º a 135º E – ESSE (Leste – Lestesudeste) 

135° a 180º SE – SSE (Sudeste – Sulsudeste) 
180º a 225º S – SSW (Sul – Sulsudoeste) 

225º a 270º 
SW – WSW (Sudoeste – 
Oestesudoeste) 

270º a 315º W – WNW (Oeste – Oestenoroeste) 
315º a 360º NW – NNW (Noroeste – Nortenoroeste) 

 

 
Figura 22 – Indicação das Direções dos Ventos 

 

 As Figuras 23 e 24 apresentam as rosas dos ventos da região. De acordo 

com a convenção internacional, a direção do vento indicada nas rosas dos ventos 

refere-se à direção de onde o vento sopra ou tem sua origem. 
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 A Figura 23 apresenta a rosa dos ventos anual da região de estudo, 

elaborada a partir das observações do vento na Estação Câmara em 2008.  

 

 
Figura 23 – Rosa dos Ventos para a estação Câmara (Ano de 2008) 

Fonte: CETREL, 2008. 

 

 Através da Figura 23 observa-se que a direção predominante do vento na 

região de estudo é de ESE (Estesudeste) e SE (Sudeste), e que foi baixíssima a 

incidência de ventos de NNE, N, NNW e NW. A proximidade da região com o litoral 

faz com que a região sofra a influência da circulação de brisa marítima/terrestre. A 

brisa marítima (o vento soprando na direção do interior do continente) ocorre ao 

longo do dia, principalmente à tarde, em resposta ao aquecimento continental diurno 

devido à incidência da radiação solar. A brisa terrestre (o ar fluindo do continente 

para o mar) ocorre no período da noite e da madrugada, quando aumenta o 

contraste térmico decorrente da perda radiativa sobre o continente após o por do sol. 

 A Figura 24 apresenta a rosa dos ventos anual, a partir das observações do 

vento na Estação Lamarão, em 2008.  
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Figura 24 – Rosa dos Ventos para a estação Lamarão (Ano de 2008) 

Fonte: CETREL, 2008. 

 

 Através da figura 24 observa-se que a frequência dos ventos soprando de 

ESE, SE e SSE é razoavelmente alta, o que contribui para transportar os poluentes 

gerados na Região Metropolitana de Salvador para a região situada a Noroeste, 

como pode se observar nos resultados calculados pelo modelo matemático, no item 

7. 
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5. JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 As altas concentrações de O3 medidas na Rede de Monitoramento do Ar do 

Pólo, no período de 1995 a 2003, fizeram com que o órgão ambiental estadual da 

Bahia, Instituto do Meio Ambiente - IMA notificasse a Cetrel para que apresentasse 

estudos referentes à formação e dispersão deste poluente na região situada no 

entorno do Pólo Petroquímico de Camaçari. O estudo foi feito na CETREL, onde eu 

trabalhava, com a participação do professor Gregory Carmichael e de alunos do 

doutorado da Universidade de Iowa (USA), no período de 2003 a 2005. 
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6. OBJETIVO 

 

 

 

 O objetivo deste estudo foi avaliar as condições nas quais o ozônio é formado 

na região de domínio do Recôncavo Baiano, e examinar os episódios de poluição do 

ar, envolvendo ozônio que ocorreram no entorno do Pólo Petroquímico. Foi avaliada 

também a contribuição das emissões indústrias, do Pólo e da Refinaria Landulpho 

Alves, na formação de ozônio, em comparação com as outras fontes de emissões, 

como os veículos, por exemplo, que circulam na região, e as emissões biogênicas. O 

estudo incluiu as seguintes tarefas: 

1. Estudar a formação e dispersão de ozônio na região do Recôncavo Baiano, 

através da aplicação de um modelo matemático. Incluindo o desenvolvimento de 

um inventário de emissões atmosféricas das fontes pontuais, veiculares e fontes 

áreas da região, que não existia antes deste trabalho; 

2. Avaliar as principais fontes de contribuições para a formação de ozônio na 

região, principalmente as fontes pontuais (indústrias) e as fontes móveis (carros); 

3. Compreender as relações entre as emissões, transporte atmosférico e 

transformações químicas para a formação de ozônio na região; 

4. Comparar os resultados do modelo com os dados medidos experimentalmente, 

com o objetivo de validar o modelo; 

5. Reavaliar a localização das estações de monitoramento de ozônio da rede do 

Pólo, com o objetivo de transferir algumas estações de medição de O3 para as 

áreas onde o modelo calculasse as maiores concentrações, nas manchas 

urbanas situadas na área de influência deste empreendimento. Observa-se que 

ozônio não havia sido modelado anteriormente, durante o projeto da rede de 

monitoramento do ar do Pólo, realizado em 1991 devido à dificuldade de usar 

modelos fotoquímicos naquele período; e 

6. Obter uma base para estabelecer estratégias futuras de redução e controle das 

concentrações de ozônio. 
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7. MODELO MATEMÁTICO UTILIZADO PARA AVALIAR A FORMAÇÃO E 

DISPERSÃO DO OZÔNIO  

 

 

 

 Foi utilizado o modelo matemático STEM III – Sulfur Transport and Deposition 

Model, da Universidade de Iowa (USA) para calcular as concentrações de ozônio na 

região do Recôncavo Baiano porque seria extremamente caro fazer o 

monitoramento em toda a região, com o objetivo de verificar a formação e dispersão 

de ozônio. O inventário de emissões e a modelagem matemática foram realizados 

na CETREL, onde o modelo foi processado com a supervisão da equipe da 

Universidade de Iowa.  

 Os modelos são usados também para calcular as tendências de concentração 

deste poluente em determinadas regiões, bem como avaliar cenários alternativos de 

emissões e seus impactos ambientais. Estes modelos requerem uma grande 

capacidade computacional, e em geral são usados em estudos realizados em 

grandes escalas geográficas (escalas regionais), pois conforme mencionado nos 

itens anteriores, o ozônio é transportado para longas distâncias, por isto é inviável 

usar modelos de escalas locais para estes estudos.  

 Nos Estados Unidos, onde existe um rigoroso controle das concentrações 

ambientais de ozônio por parte das agências ambientais, os modelos fotoquímicos 

são cada vez mais utilizados atualmente, especialmente para o licenciamento de 

novas indústrias que pretendem se instalar a montante de áreas onde as 

concentrações de ozônio ultrapassam os limites legislados. A EPA fornece os 

inventários das fontes de emissões atmosféricas já existentes nestas regiões, indica 

o modelo e os cenários a serem modelados, a região na qual o modelo será 

aplicado, como gerar os dados meteorológicos e indica também as estratégias de 

controle a serem adotadas para o atendimento aos limites legais, conforme 

publicado em um guia sobre o assunto (EPA, 2007), no qual Recomenda os 

seguintes itens para aplicação do modelo: 

1. Descrever conceitualmente o problema a ser abordado; 

2. Desenvolver um protocolo da modelagem; 

3. Selecionar um modelo fotoquímico regional apropriado; 
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4. Selecionar o período apropriado para os dados meteorológicos que serão 

usados; 

5. Selecionar a área apropriada para a modelagem, com resolução 

horizontal/vertical adequada e estabelecer as condições iniciais e de fronteira, 

indicadas para a modelagem; 

6. Gerar os dados meteorológicos para alimentar o modelo; 

7. Gerar os dados de emissões para alimentar o modelo; 

8. Processar o modelo com as emissões já existentes e avaliar seu desempenho, 

comparando os resultados calculados com dados medidos; e 

9. Processar o modelo com as emissões do novo empreendimento (inclusive as 

estratégias de controle adicionais, se necessário). 

 

7.1 Modelo matemático utilizado para estudar a formação e dispersão de 

ozônio no entorno da região do recôncavo da Bahia 

 

 

 Os modelos são essenciais para o desenvolvimento de estratégias de 

controle efetivas para reduzir a poluição fotoquímica porque eles fornecem a única 

base científica disponível para estimar quantitativamente os impactos na qualidade 

do ar, em decorrência das mudanças nas emissões de seus precursores (CARTER, 

2000).  Os modelos numéricos são mais utilizados para estudar a formação e 

dispersão do ozônio, e consideram as reações fotoquímicas envolvidas em sua 

formação. Neste estudo foi usado um modelo fotoquímico numérico para avaliar a 

formação e dispersão de ozônio na região do Recôncavo Baiano, descrito a seguir. 

 O modelo matemático denominado STEM-III Sulfur Transport and Deposition 

Model está sendo utilizado há mais de 20 anos pelo “Center for Global and Regional 

Environmental Research – CGRER”, The University of  Iowa, nos Estados Unidos 

(CARMICHAEL & PETERS, 1994). O STEM foi desenvolvido originalmente para 

estudar as reações químicas secundárias que ocorrem com o enxofre na atmosfera, 

mas a nova versão é usada principalmente para estudar outros poluentes gasosos e 

material particulado na atmosfera (PETERS, et al.1995).   

 STEM é um modelo Euleriano Tridimensional, que foi desenvolvido para 

fornecer uma base teórica para investigar a relação entre as emissões, seu 

transporte na atmosfera, transformações químicas, processos de remoção e a 
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distribuição resultante de poluentes atmosféricos e seu perfil de deposição. O 

Modelo STEM tem sido usado para abordar uma série de aspectos legais nos EUA, 

na Ásia, e foi usado também para avaliar a contribuição das emissões das mega 

cidades da Ásia para química da troposfera regional e global (GUTTICUNDA, et al, 

2003). Na Europa foi usado em estudos relacionados à formação e dispersão do 

ozônio troposférico, formação de aerossóis e acidificação (IOWA, 2009). 

 O STEM, ao longo destes últimos anos, sofreu várias modificações e 

incorporou novos módulos numéricos para estudar as iterações químicas que 

ocorrem na atmosfera entre os gases; entre gás-líquido e gás-partícula (IOWA, 

2009). O STEM é muito utilizado em várias instituições americanas (PETERS et 

al.,1995). 

 É um modelo para ser usado em escala regional (em uma área muito maior 

do que os modelos tradicionalmente adotados pelos órgãos ambientais para avaliar 

os impactos de poluentes primários). Requer um conjunto de computadores para seu 

processamento, neste estudo que foi desenvolvido na Cetrel (Camaçari, Bahia) 

foram usadas cinco CPUs (do inglês: Central Processing Units) ligadas em paralelo, 

utilizando o software Linux, por ser mais robusto do que o Windows. 

 STEM é muito usado atualmente nos EUA, inclusive para efetuar previsões da 

qualidade do ar (CHAI, et al, 2005). Os estudos para seu aperfeiçoamento 

continuam bastante intensos também, como ocorre com os outros modelos 

matemáticos de uso mais comum. Tanto nos países desenvolvidos quanto no Brasil 

o uso de modelos matemáticos para estudar a formação e dispersão dos poluentes é 

atualmente imprescindível, principalmente para o licenciamento de novos 

empreendimentos, podendo, a depender dos resultados obtidos, dificultar ou mesmo 

impedir a instalação de novas plantas industriais, caso seu impacto negativo na 

qualidade do ar seja comprovado.   

 

7. 1.1 Principais equações do modelo matemático STEM 

 

 

 Em geral, foram desenvolvidas três gerações de modelos matemáticos de 

química atmosférica e transporte:  

• A primeira geração que considerava apenas algumas reações químicas de 

primeira ordem, e não considerava a deposição seca; 
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• A segunda geração, que expandiu os mecanismos químicos, incluiu a deposição 

seca e úmida, em alguns casos, e se baseiam em esquemas de integração 

numéricas avançados; e  

• A terceira geração que inclui interações entre as reações químicas na atmosfera, 

processos de deposição e meteorologia.  

 O STEM inclui uma série de reações químicas que simulam a formação de 

ozônio e também de outros poluentes secundários, é um modelo de terceira 

geração, Euleriano, todavia existem os modelos Lagrangeanos, que considera a 

concentração de uma determinada espécie química, em  

um dado ponto (com coordenadas fixas no espaço e no tempo). Portanto o tempo e 

o espaço são variáveis independentes no STEM, mas a química é off-line e não há 

feedbacks. 

 A equação matemática que descreve a concentração média para uma 

espécie química inerte usando a abordagem Euleriana é dada por: 

 

dc/dt + . (v . c) = - . . (v´. c´) + S                                                                        (48) 

 

Onde: 

• dc/dt é o transporte turbulento das espécies químicas; 

• v é o vetor velocidade; 

• c é a concentração da espécie química; 

• S refere-se à fonte de emissão; 

• v´ e c´ representam a flutuação turbulenta da velocidade e da concentração 

referentes aos seus valores médios; e 

•  = divergência (grau de convergência ou divergência) 

 E o primeiro termo no lado direito da equação representa o transporte 

turbulento da espécie. O fluxo turbulento é modelado analogamente à equação da 

difusão de Fick, ou seja, como um produto do coeficiente de difusão e o gradiente 

médio de concentração. 

 

v´. c´ = - ρK . . (c/ρ)                                                                                            (49) 
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Onde: 

• K = constante de difusividade; e 

• ρ = densidade do ar. 

 

 Esta aproximação é denominada teoria K ou teoria do gradiente de transporte. 

 Inserindo-se esta aproximação na equação 48 (anteriormente apresentada), 

obtem-se a equação (50): 

 

dc/dt + . (v . c) =  . [ ρK . . (c/ρ) ] + S                                                           (50) 
 

 Modelos Eulerianos requerem a integração numérica da equação 50 e 

fornecem a distribuição do poluente sobre toda a região de domínio adotada pelo 

modelo. Estes modelos são capazes de incluir os efeitos da fricção do vento e dos 

movimentos verticais, por isto são denominados também de modelos 

tridimensionais. 

 Quando os compostos químicos são reativos, a modelagem do transporte 

turbulento é ainda mais complexa. A equação básica para fluxos reativos usando 

aproximações da teoria K em um modelo Euleriano é: 

 

dci/dt +  . (v . ci) =   . [ ρK .  (ci/ρ) ] + Si +Ri                                                     (51) 

 

Onde: 

Ri = a taxa de formação pelas reações químicas, e i denota a enésima espécie. 

 

 As reações químicas usadas pelo modelo incluem todas as reações de 

formação de O3 já mencionadas nesta revisão. 
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7.2 Dados utilizados para processar o modelo matemático STEM no entorno do 

recôncavo 

 

 

 De forma semelhante aos modelos matemáticos mais simples, usados nos 

estudos de dispersão atmosférica, o STEM requer dados sobre: 

• Inventário de Emissões Atmosféricas – dados referentes às fontes áreas, fontes 

móveis (veículos), fontes pontuais, e fontes biogênicas, apresentadas no item 

5.2.2; 

• Dados meteorológicos - os parâmetros meteorológicos usados são: direção e 

velocidade do vento, temperatura, pressão, umidade, precipitação, altura da 

camada de mistura, cobertura de nuvens, dentre outros; e 

• Dados sobre a topografia e os receptores – curvas topográficas da região de 

estudo, uso do solo e cobertura vegetal. Além disto, é preciso selecionar a região 

de estudo e a malha de receptores a ser alimentada no modelo. 

 Além destes dados básicos, o STEM requer também outros parâmetros, 

apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 10 – Parâmetros Requeridos para Processar o STEM  

Parâmetro Configuração Usada 

Tamanho da grade  153(X) x 153(Y) KM 
Resolução 3 X 3 km 
Condições Iniciais Dados de um estudo experimental da NASA, denominado 

Trace-P 
Condições de Contorno Dados de um estudo experimental da NASA, denominado 

Trace-P 
Emissões Biogênicas Interpolação bilinear dos dados do GEIA- Global Emissions 

Inventory Activity  
Dados meteorológ. MM5 
Mecanismo químico SAPRC99 e KPP-Kinectic Pre-Processor 
Química da Fase Gasosa Lurmann, Lloyd &Atkinson 
Taxas de Fotólise Tropospheric UV model (NCAR) 
Propriedade óticas de nuvens e aerossóis Método de Hess 

 

 Nos itens a seguir são fornecidos mais detalhes sobre os dados utilizados 

para processar o STEM na região do Recôncavo. 
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7.2.1 Região de domínio do modelo matemático 

 

 

 Para estudar a formação e dispersão de ozônio através da modelagem, 

selecionou-se a região apresentada na figura 25, com uma extensão de 153 por 153 

km, e um total de 2.601 células, com uma resolução de 3 km, ou seja, uma malha de 

51 por 51 células, e 23 camadas verticais atmosféricas, com uma altitude máxima de 

34 km, a partir do solo. A região de estudo considerou uma área de cerca de 30% da 

área do estado da Bahia, com as coordenadas geográficas variando de 39º.14’96” a  

37º.57’96”  Oeste, e de  11º.06’ a 13º.6’ Sul. As estações de monitoramento do ar 

usadas para validar o estudo estão instaladas no entorno de Camaçari e de 

Candeias, além de uma campanha de monitoramento do ar de curta duração, 

realizada na cidade de Feira de Santana.  

 

 
Figura 25 – Região do Recôncavo Baiano para a qual foi efetuada a modelagem  

Fonte: Google Earth, 2009. 
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 Esta região foi selecionada por concentrar as principais áreas industriais da 

região e também cerca de 50 % da frota de veículos do estado. Ou seja, esta região 

concentra as emissões de precursores de ozônio, oriundos de outras fontes, além 

das indústrias, o que permitiu a avaliação de alguns cenários de emissões, tais 

como: as emissões veiculares e as emissões indústrias. 

 

7.2.2 Inventário de emissões atmosféricas 

 

 

 Uma das etapas mais complexas do processo de modelagem, e que consome 

mais tempo, é a elaboração do inventario de emissões. O inventário de emissões 

antrópicas apresentado neste trabalho foi realizado por mim e pela equipe que eu 

coordenava durante o período em que trabalhei na CETREL. Até 2004 não existia 

um inventário de emissões atmosféricas para a região do Recôncavo Baiano nem 

para a Região Metropolitana de Salvador. Antes de iniciar este estudo existiam 

apenas informações sobre as emissões do Pólo e da Refinaria feitas pela CETREL, 

que foram complementadas naquele ano para incluir as demais fontes de emissões 

antrópicas (fontes áreas, fontes veiculares) da região. Além disto, foram 

consideradas também as emissões biogênicas. A qualidade deste trabalho foi a 

melhor possível com base nas informações disponíveis.  

 

Emissões Biogênicas  

 

 Como uma regra geral, as emissões biogênicas não devem ser agrupadas 

com as emissões antrópicas nos modelos regionais devido às diferenças 

significativas nos seus perfis espaciais e temporais. Assumiu-se que a maior parte 

das emissões biogênicas consiste de isopreno e de vários terpenos (CARTER, 

2000). 

 O inventário de emissões biogênicas foi realizado por Narisara 

Thongboonchoo, da Universidade de Iowa, e a metodologia usada para incluir as 

emissões biogênicas neste estudo foi a interpolação bilinear dos dados de emissões 

elaborados pelo GEIA - Global Emissions Inventory Activity para adicionar as 

emissões de isopreno e terpeno na região de domínio para a qual foi processado o 
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STEM. A resolução adotada foi de 10 x 10 (GEIA, 2008), com ajuste para as 

variações diárias das emissões de isoprenos baseadas na incidência da radiação 

solar na superfície. 

 As taxas de emissões dos isoprenos oriundas da vegetação dependem 

principalmente da temperatura e da radiação fotossintética ativa (PAR – 

Photosynthetic Active Radiation) (GRELL et al. 2000). Guenther (GUENTHER et 

al.,1995) desenvolveu uma fórmula de parametrização para as emissões de 

isopreno, onde a taxa de emissão é proporcional  a estes dois parâmetros 

mencionados. São aplicados termos de correção para o fluxo de radiação e para a 

temperatura.   

 O STEM usa o mecanismo químico SAPRC99 (CARTER, 2000), que pode 

considerar as emissões calculadas para isopreno e monoterpeno, diretamente 

durante o processamento desse modelo matemático. 

 

Emissões Antrópicas 

 

 O inventário de emissões antrópicas foi calculado para CO, NOx, PM10, VOC, 

e SO2   e teve como base os fatores de emissões da EPA, publicados na publicação 

denominada AP-42 (USEPA, 2009e). As emissões de NOx  foram estimadas como 

sendo 90% NO e 10% NO2, porque estima-se que as fontes de combustão gerem 

principalmente NO e não NO2 (STERN, 1984). Os VOCs foram especiados em 18 

grupos de compostos químicos com maior potencial de formar ozônio, de acordo 

com o “SPRC 99 chemical mechanism” (CARTER, 2000). Esta especiação é usada 

para processar as 218 reações químicas consideradas pelo STEM para formar 

ozônio, uma vez que separar os VOCs em mais compostos aumentaria muito o 

número de espécies no modelo, consequentemente aumentando também o tempo e 

os recursos para processar o modelo. 

 As emissões antrópicas que foram consideradas neste estudo podem ser 

divididas em três tipos: 

• Emissões de veículos; 

• Fontes pontuais; e 

• Fontes áreas. 
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Emissões de Veículos 

 

 O inventário de emissões veiculares para a região do Recôncavo foi realizado 

na Cetrel em 2004, sob a supervisão de Narisara Thongboonchoo (Universidade de 

Iowa, USA). As emissões foram ajustadas para representar o ciclo diurno das 

emissões na região de estudo, e distribuídas ao longo do dia para  representar as 

variações diárias.  

 As emissões de veículos foram calculadas com base em fatores de emissões, 

combustíveis usados, número de quilômetros percorridos pelos veículos (VKT) e 

distribuição da idade dos veículos. Este último dado foi obtido no DETRAN – 

Departamento de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN, 2003). E o número de Km 

percorrido (VKT) por veiculo foi baseada em informações fornecidas pela CETREL 

para os carros, e baseado em valores típicos fornecidos pelo Banco Mundial. 

 A estimativa das emissões, calculadas em tonelada/ano, foi feita para cada 

tipo de combustível, multiplicando-se os fatores de emissões (FE) pelo número (N) 

de carros, e pelo número de quilômetros percorridos pelos veículos (VKT), conforme 

fórmula apresentada a seguir: 

 

jjkijkiji VKTNEFMM **∑∑∑∑ ==                                              (52) 

 

Onde: 

• Mi: emissão do poluente i; 

• Mij, emissão do poluente i, devido ao tipo de veículo j, em gramas/ano; 

• EFijk, fator de emissão para o poluente i, devido ao tipo de veículo j, da idade 

referente ao grupo k, em g/km/veículo; 

• Njk, quantidade de veículo do tipo j, da idade referente ao grupo k; e 

• VKTj, número de quilômetros percorridos por veículo por ano e tipo de veículo, 

em km/ano. 

 

 Neste estudo, assumiu-se que o número de quilômetros percorridos foram os 

mesmos para todos os grupos de veículos, considerando-se o ano de fabricação. A 

Tabela 11 apresenta a distribuição dos veículos por grupo de idade para a região 
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metropolitana de Salvador. As Tabelas 12 e 13 apresentam os fatores de emissões 

para cada tipo de veículo. 

 

Tabela 11 - Distribuição da Idade dos Veículos na Região do Recôncavo 

Tipo de Veículo 
Idade 

Carros Ônibus Caminhões Motorcicletas Pick-ups 

0-4 213995 7598 34743 81164 19390 
5-9 138800 4534 20014 16178 24817 

10-14 85015 3786 21323 19675 15362 

15-19 80164 2618 15264 15194 10584 

20-24 80400 2156 18715 1178 8588 
25-29 25613 603 7184 166 3250 
30-34 3502 115 2241 10 364 
> 34 1098 30 838 21 142 
Total 628.587 21.440 120.322 133.586 82.497 

Fonte: (DETRAN, 2003) 

 

 O número total considerado foi de 986.432 veículos, distribuídos entre os 

vários tipos de veículos apresentados na tabela 11, destacando-se 628.587 carros e 

120.322 caminhões. 

 

Tabela 12 - Fatores de Emissão para Carros, Pickups e Motocicletas  

(g/km/veículo) 

Carros e Pickups Motocicletas 
POLUENTES EMITIDOS 

Idade 
dos 
Veículos COa VOCa PM10

b NOX
b COa VOCa PM10

b NOX
b 

0-4 0,788 0,144 0,14 0,236 19,1 5,6 0,12 0,1 
5-9 5,4 0,56 0,19 0,64 19,1 5,6 0,13 0,1 
10-14 16,1 1,6 0,22 1,6 19,1 5,6 0,13 0,1 
15-19 28,8 2,56 0,22 1,58 19,1 5,6 0,14 0,1 
20-24 33 3 0,22 1,4 19,1 5,6 0,14 0,1 
25-29 33 3 0,22 1,4 19,1 5,6 0,14 0,1 
30-34 33 3 0,22 1,4 19,1 5,6 0,14 0,1 
> 34 33 3 0,22 1,4 19,1 5,6 0,14 0,1 

aFonte: IBAMA, 2003 
b Fonte: ICLEI, 2003.  
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Tabela 13 - Fatores de emissão para Ônibus e Caminhões  

(g/km/veículo) 

Ônibus Caminhões 

POLUENTES EMITIDOS 
Idade 
dos 
veículos COa VOCa PM10

b NOX
b COa VOCa PM10

b NOX
b 

0-4 55.7 13.6 2.33 72.8 55.7 13.6 2.22 72.8 
5-9 59.975 14.475 2.40 77.1 59.975 14.475 2.40 77.075 
10-14 61.4 15.4 2.40 78.9 61.4 15.4 2.40 78.9 
15-19 61.4 15.4 2.40 78.9 61.4 15.4 2.40 78.9 
20-24 61.4 15.4 2.40 78.9 61.4 15.4 2.40 78.9 
25-29 61.4 15.4 2.40 78.9 61.4 15.4 2.40 78.9 
30-34 61.4 15.4 2.40 78.9 61.4 15.4 2.40 78.9 
> 34 55.7 13.6 2.33 72.8 61.4 15.4 2.40 78.9 

aFonte: IBAMA, 2003 
b Fonte: ICLEI, 2003. 

 
 A Tabela 14 apresenta as emissões estimadas para as fontes de emissões 

móveis (veículos), considerando que o domínio do modelo foi de 39% da área total 

da Bahia.  E a Tabela 15 mostra as contribuições de cada tipo de veículo para a 

emissão total.  

 
Tabela 14 - Carga de Poluentes Emitidos Pelas Fontes Móveis da Região do Recôncavo 

Emissões (ton/ano) 
Tipo de Veículo 

CO VOC PM10 SO2 NOx 

Motorcicletas 21.976,69 6.443,43 144,53 248,99 115,06 

Carros 16.14670 1.518,84 197,57 422,22 1031,97 

Pickups  12.733,75 1.210,40 187,72 385,98 907,75 

Caminhões 205.604,95 50.873,09 8.113,12 14.761,30 37.885,21 

Ônibus 49.094,86 12.104,88 1.973,38 2.612,69 9.003,50 

TOTAL 305.556 72.150 10.616 18.431 48.943 
Fonte: CETREL, 2005. 

 

 Através da Tabela 15 observa-se que a maior parte da carga de poluentes 

emitidos pelos veículos para a atmosfera é oriunda de caminhões e de ônibus 

trafegando na região do Recôncavo. As motocicletas também contribuem 

consideravelmente para a carga de poluentes totais emitidos pelas fontes móveis, 

principalmente devido ao seu grande número. 
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Tabela 15 - Fontes Móveis: Contribuição por Tipo de Veículo, em Percentagem ( %) 

Emissões Percentuais por Tipo de Veículo (%) 

POLUENTES EMITIDOS Tipo de Veículo 

CO VOC PM10 SOx NOx 

Motorcicletas  7.19 8.93 1.36 1.35 0.24 

Carros 5.28 2.11 1.86 2.29 2.11 

Pickup 4.17 1.68 1.77 2.09 1.85 

Caminhões 67.29 70.51 76.42 80.09 77.41 

Ônibus 16.07 16.78 18.59 14.18 18.40 

Fonte: CETREL, 2005. 
 

 Após este cálculo da quantidade total de poluentes emitida pelas fontes 

móveis, elas foram distribuídas pelas estradas localizadas no domínio do modelo 

utilizando-se os arquivos “shapefile” fornecidos pela Secretaria de Recursos Hídricos 

da Bahia, usando o software ArcGIS. As emissões foram então distribuídas ao longo 

das estradas, proporcionalmente a sua extensão, bem como à população do 

município. A equação 53 mostra como foram estimadas as emissões de cada célula 

da malha de receptores (grid) para a qual foi aplicado o modelo STEM. 

 Equação 53 fornece a estimativa das emissões veiculares para cada célula do 

grid. 

 

TLTP

LPTE
RE

jijik

kji
*

** ,,

,, =
   Equação (53) 

 

Onde: 

REi,j,k representa as emissões veiculares do poluente k, para célula i,j. 

TEk: Emissões veiculares totais para o poluente k 

Pi,k: população na célula i,j 

Li,k: extensão total das estradas (em km) na célula i,j 

TP: população total no domínio 

TL: extensão total das estradas (km) no domínio 

 

 As emissões foram também distribuídas de acordo com o ciclo diurno das 

emissões veiculares, apresentado na Figura 26. 
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Figura 26 – Ciclo diário das emissões Veiculares usadas neste estudo 

 

 Através da Figura 26 observa-se que os picos das emissões veiculares 

ocorrem nos horários de 7:00 as 9:00 horas, e também nos horários de 18:00 às 

19:30 horas na região de estudo. 

 

Fontes Pontuais 

 

 As fontes pontuais de emissões foram calculadas para as duas maiores áreas 

industriais da região estudada: o Pólo Petroquímico de Camaçari (Figura 27) e para 

a Refinaria Landulpho Alves - RLAM, situada em Candeias (Figura 28), em estudos 

específicos feitos ao longo de vários anos pela CETREL.  Foram consideradas para 

alimentar o STEM apenas as fontes incluídas no domínio do modelo. Estas 

emissões pontuais foram agrupadas de acordo com as dimensões do grid. 

 O Pólo é o maior complexo industrial integrado da América Latina e possui 60 

empresas instaladas, das quais 32 nas áreas de química e petroquímica, além de 

duas cervejarias, uma fábrica de celulose, uma unidade de metalurgia do cobre e o 

complexo automobilístico (Ford Motor Company), entre outros segmentos. O 

inventário do pólo refere-se ao ano de 2003. 

Ciclo Diário das Emissões Veiculares 
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Figura 27 – Pólo Petroquímico de Camaçari 

 
 Com relação á RLAM (Figura 28), sua capacidade de processamento foi 

continuamente ampliada ao longo dos anos. No inventário considerado no estudo, 

para o ano de 2003, a refinaria processava 48.500 metros cúbicos por dia de 

petróleo e LGN- Líquidos de Gás Natural (aproximadamente 306.000 barris/dia), 

absorvendo toda a produção dos estados da Bahia e Alagoas, e recebendo também 

petróleo das diversas bacias petrolíferas do Brasil e do exterior. O inventário da 

RLAM refere-se ao ano 2000. 

 

 

Figura 28 – Refinaria RLAM 
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 As emissões totais destas duas áreas industriais, consideradas no estudo são 

apresentadas a seguir. 

 
Tabela 16 – Emissões de Fontes Pontuais no Domínio do Modelo (ton/ano) 

POLUENTES EMITIDOS 
CO VOC SO2 NOX PM10 

EMISSÕES 
(ton/a) 

25.150 35.914 19.124 26.406 3.829 
Fonte: CETREL, 2005. 
 

 Este inventário refere-se ao ano de 2003. Observa-se que o poluente emitido 

em maior carga foram os hidrocarbonetos, seguidos pelos óxidos de nitrogênio e 

monóxido de carbono. O poluente emitido em menor carga foram as partículas 

inaláveis. 

 

Fontes Áreas  

 

 As emissões das fontes áreas foram estimadas a partir do uso de combustível 

consumido na região de estudo, com base nas informações obtidas através de 

comunicação pessoal com João Antonio Moreira Patusco, coordenador do Programa 

de Balanço Energético do Brasil, do Ministério de Minas e Energia, em 2004. Estas 

informações incluem todas as fontes de combustíveis usadas no Brasil, separadas 

de acordo com o setor econômico que as utiliza. 

 As emissões denominadas “Fontes Área” incluíram todas as emissões que 

não foram associadas a fontes industriais nem a fontes móveis. Neste Inventário, 

foram consideradas as emissões provenientes do uso de combustíveis para gerar 

energia nas residências, no comércio, no setor público e na agricultura.  As fontes de 

combustíveis consideradas neste inventário foram: gás natural, carvão, bagaço de 

cana, diesel, óleo combustível, combustível para aviões, gás liquefeito de petróleo 

(LPG), nafta, querosene leve, e querosene de aviação.  Os fatores de Emissões 

adotados foram obtidos no “Clean Air Climate Protection” software, desenvolvido 

pelo “International Council for Local Environmental Initiatives” (ICLEI, 2003) para 

todas as fontes de combustíveis, exceto bagaço de cana, que foi obtido através do 

“Air Chief” da USEPA (USEPA, 2009e). 

 As emissões foram estimadas de acordo com a expressão: 
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jkikiji AEFEE *∑ ∑ ∑∑==                                                                             (54) 

 

Onde: 

• E i= emissão dos poluentes i; 

• Eij = emissão dos poluentes i, devido ao setor econômico j; 

• EFik = fator de emissão de i, devido a fonte de combustível k, em kg/106ton ou 

kg/106m3  do combustível usado; e 

• Ajk = uso de combustível tipo k, devido ao setor econômico j, em m3/ano ou 

toneladas/ano. 

 

 A Tabela 17 apresenta os fatores de emissões referentes a cada tipo de 

combustível, onde observa-se que gás natural e GLP-Gas Liquefeito de Petróleo 

possuem emissões significativamente menores por unidade de massa. Observa-se 

também que os combustíveis pesados, tais como: óleo diesel, óleo combustível, 

gasolina de avião, nafta e querosene possuem emissões consideravelmente maiores 

para a maioria dos poluentes convencionais. 

 
Tabela 17 - Fatores de Emissões para Fontes Área Baseadas no Consumo de Combustíveis 

Fatores de Emissões (kg/ton ou kg/m3 do combustível usado) 

POLUENTES EMITIDOS Tipo de Combustível 

NOX CO SO2 VOC PM10 

Gás Natural 0.0027 0.00070 0.0001 0.00015 0.000083 

Queima de Carvão 10.61 4.32 56.82 0.27 4.98 

Madeira 0.29 24.04 0.04 4.43 3.14 

Bagaço 0.49 0 0 0 6.13 

Óleo Diesel 16.39 8.63 77.80 1.39 4.69 

Óleo Combustível 16.39 8.63 77.80 1.39 4.69 

Gasolina de Avião 16.39 8.63 77.80 1.39 4.69 

GLP 3.27 0.44 0.0000036 0.12 0.09 

Nafta 16.39 8.63 77.80 1.39 4.69 

Querose de Iuminação 2.48 8.55 11.88 1.76 0.19 

Querosene de Aviação 16.39 8.63 77.80 1.39 4.69 

Fonte: USEPA, 2009e 
  

 A Tabela 18 apresenta as emissões oriundas de fontes área.  

 



 

  

89 

Tabela 18 - Resumo das Emissões de Fontes Área Baseadas no Consumo de Combustíveis 

POLUENTES (ton/ano) 
Tipo de Fonte 

CO VOC PM10 SO2 NOX 

Área 107.607 19.807 14.605 12.442 4.531 

Fonte: CETREL, 2005. 
 

Resumo geral do inventário de emissões atmosféricas da região do Recôncavo 

Baiano (RB)’ 

 

 A Tabela 19 apresenta um sumário das emissões devido a cada uma das 

fontes, por tipo de poluente.  

 
Tabela 19 - Sumário do Inventário de Emissões (ton/ano) 

POLUENTES (ton/ano) Tipo de Fonte 
CO VOC PM10 SO2 NOX 

Pontual 25.150 35.914 3.829 19.124 26.406 
Área 107.607 19.807 14.605 12.442 4.531 

Veículos 305.556 72.150 10.616 18.431 48.943 
Total 438.316 127.872 29.050 49.997 79.881 

Fonte: CETREL, 2005. 
 

 A tabela 20 apresenta as contribuições percentuais para cada uma das fontes 

de emissões:  

 

Tabela 20 - Sumário do Inventário de Emissões - Contribuição Percentual por Tipo de Fonte de 

Emissão 

POLUENTES EMITIDOS (%) Tipo de Fonte 
CO VOC PM10 SO2 NOX 

PONTUAL 5,74 28,09 13,18 38,25 33,06 
VEÍCULOS 69,71 56,42 36,54 36,86 61,27 

ÁREA 24,55 15,49 50,28 24,89 5,67 
Fonte: CETREL, 2005. 

 

 Através da tabela observa-se que as fontes móveis (ou seja, os veículos) são 

as principais fontes de emissões de CO, VOC, e NOx no Recôncavo Baiano, 

enquanto as fontes área são as principais emissoras de  PM10 , e a principal 

contribuição para a carga emitida de SO2, são as fontes pontuais. 
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7.2.3 Dados Meteorológicos 

 

 

 O STEM requer os dados referentes a vinte variáveis micro meteorológicas, 

que são apresentadas a seguir, para reproduzir com maior realismo as condições da 

baixa atmosfera:  

1. Cobertura de nuvens opacas (Décimos); 

2. Cobertura de nuvens total (Décimos); 

3. Temperatura de bulbo seco (Graus C); 

4. Temperatura do ponto de orvalho (Graus C); 

5. Umidade Relativa (%); 

6. Pressure (Mbar); 

7. Direção do vento (Graus); 

8. Desvio Padrão da direção do vento na Vertical (m/s); 

9. Desvio Padrão da direção do vento (Graus); 

10. Velocidade do vento (m/s); 

11. Cumprimento de Monin-Obukhov (m); 

12. Rugosidade Superficial (m); 

13. Razão de Bowen; 

14. Albedo; 

15. Velocidade Superficial de Fricção (m/s); 

16. Velocidade Escalar Convectiva (m/s); 

17. Gradiente Vertical de Temperatura potencial na camada de 500 metros acima da 

Camada Limite Planetária; 

18. Altura da camada limite gerada pela turbulência térmica (m); 

19. Altura da camada limite gerada pela turbulência mecânica (m); e 

20. Upper Air Data File Format - TD-6201 (Arquivos com dados das camadas 

atmosféricas superiores). 

 Estes dados são gerados através de modelos meteorológicos de mesoescala, 

a exemplo do MM5- Mesoscale Models 5 ou do Regional Atmospheric Modeling 

System (RAMS), dentre outros. Os valores referem-se à média horária das variáveis. 

 Os campos meteorológicos foram obtidos através do processamento do MM5 

- Mesoscale Models 5 (quinta geração do modelo), e foi desenvolvido pela Penn 

State University (UCAR, 2003a). É um modelo de previsão do tempo numérico, e 
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este sistema é referendado pela EPA para uso em estudos de dispersão 

atmosférica, e validado para todo o Globo Terrestre, bem como pela Agência 

Espacial Americana e pelas Universidades Americanas.  

 O pré-processador meteorológico permite a extração, pelo STEM, das 

condições meteorológicas, dos campos que são usados no modelo, tais como: 

velocidade do vento, direção, temperatura, pressão, teor de vapor d’água, teor de 

água das nuvens, localização das nuvens, altura da camada de mistura, etc. Os 

campos Meteorológicos precisam ser atualizados e pré-processados para cada 

intervalo de tempo para o qual o modelo é processado. 

 O modelo MM5 consiste de uma série de programas que definem a região de 

domínio do estudo (fornecem dados de topografia e de uso do solo), fornecem 

informações do modelo global que definem as condições iniciais e de contorno dos 

campos meteorológicos, e interpolam os dados globais com as dimensões do 

domínio selecionado nos estudos. A Tabela 21 mostra o resumo e a descrição de 

todos os programas que compõem a estrutura do MM5. 

 

Tabela 21 - Resumo dos programas componentes do MM5 e sua aplicação 

PROGRAMA FINALIDADE 

TERRAIN 
Define a localização do(s) domínio(s), resolução, juntamente 
com as informações sobre a resolução da   topografia e uso do 
solo. 

REGRID 
Define as camadas verticais. Usa dados de modelos globais (por 
exemplo, dados de reanálises) para extrair as condições iniciais 
e de contorno. 

INTERPF 
Interpola, para as coordenadas sigma do modelo, os dados 
referentes aos níveis de pressão 

MM5 Executa o modelo nas configurações físicas selecionadas  

NESTDOWN 
Gera um grid com uma resolução menor a partir de um grid com 
maior resolução, permitindo que o modelo seja executado com 
uma melhor resolução  

Fonte: UCAR, 2009. 
 

7.2.4 Dados sobre a topografia  

 

 

 Como mencionado n o item anterior, o MM5 inclui uma série de programas, 

dentre eles o programa TERRAIN que define o domínio e a topografia, bem como a 

cobertura vegetal (uso do solo). Este programa inicia todas as simulações de 

previsão do tempo do MM5.  
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A figura a seguir apresenta os contornos da elevação topográfica da região de 

domínio do modelo. 

 

 

Figura 29 – Topografia da área do Recôncavo Baiano e de seu entorno 

Fonte: CETREL, 2008. 

 
 Através da figura 29 observa-se que as maiores elevações variam entre 50 e 

250 metros na região. 
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7.2.5 Condições Iniciais e de contorno  

 

 

 O domínio da modelagem deve ser selecionado de forma a considerar que as 

fontes de emissões significativas situadas a jusante do domínio sejam incluídas no 

estudo.  

 O STEM requer as condições iniciais e de contorno para a região da 

modelagem. Estes dados ficam armazenados em um arquivo especial contendo 

esses dados, tais como as concentrações de cada um dos 64 compostos que o 

modelo considera nas reações de formação de ozônio, inclusive os radicais livres de 

interesse.  

 As condições de contorno restringem o modelo, de modo que as 

concentrações próximas às fronteiras do domínio tendem a aproximar-se das 

condições de contorno. Quando um modelo é operado para domínios de dimensões 

regionais a partir de modelagens efetuadas para todo o globo terrestre, e com 

domínios de maiores dimensões, as condições de contorno desse novo domínio, de 

menores dimensões, serão aquelas encontradas na interface situada entre os dois 

domínios. No caso do modelo ser operado a partir de uma modelagem realizada 

anteriormente, o modelo utilizará os dados gerados nessa modelagem como input 

das condições de contorno e iniciais da modelagem em curso, permitindo condições 

iniciais mais bem resolvidas. 

 As condições de contorno são extraídas da região de domínio maior do que 

aquela adotada para o estudo. Além disto, quando o modelo é processado 

sucessivas vezes, ele usa um arquivo de re-iniciação do modelo como o arquivo que 

contem as condições iniciais, favorecendo a melhor correlação do modelo com a 

realidade. Neste estudo as condições iniciais e de contorno foram obtidas em um 

estudo experimental da NASA, denominado Trace-P: Transport and Chemical 

Evolution over the Pacific (JACOB,1999), no qual a distribuição vertical de muitas 

espécies na atmosfera foram medidas. Informações referentes a este perfil vertical 

de concentrações para as condições inicias e de contorno são difíceis de obter, pois 

requerem medições feitas por aeronaves. 
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7.2.6 Concentrações da coluna de ozônio 

 

 

 A radiação ultravioleta solar (UV) é essencial para todos os processos 

fotoquímicos troposféricos. Fótons na faixa de comprimento de ondas do UV tem o 

potencial de quebrar moléculas, que em geral são muito estáveis, em fragmentos 

reativos (fotólise) e assim iniciar reações em cadeia. 

 Por este motivo a coluna total de ozônio situada na estratosfera, que filtra a 

radiação UV afeta a fotoquímica do modelo. Estes dados são obtidos a partir dos 

resultados calculados pelo modelo denominado TUV – Tropospheric Ultraviolet 

Radiation Model, e alimentados no STEM, que requer informações atualizadas sobre 

estas concentrações de ozônio estratosférico para o cálculo das taxas com as quais 

as reações fotoquímicas incluídas no estudo, ocorrem.  

 Os dados são capturados por este satélite, e alimentados ao modelo como 

um arquivo texto, e inclui a localização da área de estudo no globo terrestre e a 

concentração de ozônio sobre a área, em unidades Dobson. É necessário obter 

estes dados para cada período em que o STEM é processado. 

 Estes dados são essencialmente os mesmos usados para avaliar a depleção 

da camada de ozônio. A informação sobre a coluna total de ozônio é obtida 

automaticamente na website dos satélites TOMS - Total Ozone Mapping 

Spectrometer da NASA (NASA, 2009). Estas informações alimentam o modelo TUV - 

Tropospheric Ultraviolet Radiation (UCAR, 2009b), que é processado online no 

STEM (ou seja, o modelo TUV é uma sub rotina do STEM). 

 

7.2.7 Mecanismo Químico 

 

 

 Foi usado na modelagem o mecanismo químico SAPRC-99 - STATEWIDE 

AIR POLLUTION RESEARCH CENTER (CARTER et al., 2000). O mecanismo 

químico é a parte do modelo que representa os processos em que os poluentes 

primários, tais como VOCs e NOx, interagem na fase gasosa para formar os 

poluentes secundários, tais como ozônio e os demais oxidantes.  

 Este mecanismo é uma parte muito importante dos modelos porque se o 

mecanismo for incorreto ou incompleto para os aspectos significativos, as previsões 
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do modelo na formação dos poluentes secundários poderão também ser incorretos, 

e seu uso pode resultar na implementação de estratégias de controle inadequadas 

ou mesmo contra produtivas (CARTER, 2000.). 

 Os VOCs foram considerados como uma mistura de 18 grupos de compostos 

químicos agregados (CARTER, 2000) a maioria oriunda de processos de 

combustão, tais como: C2H6, ETENO, PAN, PAN2, PBZN (análogos do PAN 

formados a partir dos aldeídos aromáticos), MA PAN (PAN formado a partir da 

metacroleína), HCHO, acetona, C3H8, CCHO.  

 A principal vantagem de usar SAPRC é a inclusão de reações baseadas na 

acetona e no acetileno, que contribuem para produção de radicais HOX e  Etano 

(C2H6) selecionado para representar os VOCs 

 

7.2.8 Regime de Produção de Ozônio na Troposfera 

 

 

 Existem dois regimes de produção de ozônio (AWMA,2002) na troposfera: 

 

Regime limitado por VOC  

 

 Um regime limitado por VOC, refere-se às áreas com altas concentrações de 

NOx, como por exemplo, os centros urbanos, devido às emissões de NOx por parte 

dos veículos. Se as emissões de NOx aumentarem, a produção de ozônio não 

aumenta. A formação de Ozônio será limitada pela concentração de VOC (que forma 

HO2). Se as concentrações de VOC aumentarem, aumentam também as 

concentrações de ozônio.  

 

Regime limitado por  NOx  

 

 Em um regime limitado por NOx, a taxa de formação de ozônio é determinada 

pelas reações de HO2 e RO2 com NO, que aumenta à medida que as emissões de 

NOx aumentam. Se as emissões de VOC aumentarem, a produção de ozônio não 

aumenta. Áreas limitadas por NOx possuem altas concentrações de VOC, por 

exemplo, áreas rurais, contendo altas concentrações de VOC biogênicos. A Figura 

30 apresenta os dois regimes de produção de ozônio: 
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Figura 30 – Regimes de produção de ozônio 

Fonte: AWMA, 2002. 

 

 Este conhecimento dos regimes de produção de ozônio em determinada 

região, auxilia na seleção de estratégias de abatimento de ozônio. 

 

7.3. Processamento do STEM  

 

 

 O processamento do STEM, assim como o inventário de emissões foi feito na 

Cetrel, coordenado pela autora deste trabalho, a qual também participava de todos 

os trabalhos na época referentes à modelagem. Foi instalado o cluster apresentado 

na Figura 31 na referida empresa, para realizar as simulações com o modelo 

matemático. Todo o trabalho foi feito pela Cetrel, com a supervisão do professor 

Gregory Carmichael e a execução a cargo de uma estudante de doutorado da 

Universidade de Iowa, Narisara Thongbonchoo, que possuía acesso remoto aos 

computadores da Cetrel.  
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 A Cetrel gentilmente, na figura de seu Diretor, me autorizou utilização de 

todos os resultados obtidos no estudo, após a minha saída da empresa. Portanto 

todos os resultados aqui apresentados são de propriedade da Cetrel. 

 

 

Figura 31 – Cluster de computadores usado para processar o STEM   

 

 O cluster possuía cinco computadores Pentium 4 / 3,06Ghz Hyper Threading, 

e sistema operacional Linux. 

 A partir dos dados apresentados no item 5.3, o STEM simulou o 

comportamento dos poluentes na região de domínio selecionado para calcular a 

formação e dispersão de ozônio. Os resultados (concentrações ambientais, fluxos de 

deposição e balanço de poluentes) podem ser usados para analisar em detalhes a 

formação de ozônio e os mecanismos de troca que ocorrem entre seus precursores, 

para detectar os níveis de concentração e as tendências bem como estudar os 

efeitos de cenários alternativos de emissões de NOx e de VOCs para o controle de 

ozônio.  

 A análise da contribuição das várias fontes de precursores de ozônio 

existentes no Recôncavo, tais como a frota de veículo e as fontes industriais, como o 

Pólo Petroquímico de Camaçari, para a formação de ozônio não é fácil devido à 

complexidade das reações químicas envolvidas, e ao fato de que as fontes de 
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emissões afetam áreas situadas a jusantes, a depender das condições 

meteorológicas. Entretanto, é possível fazer uma análise qualitativa. 

 O modelo foi processado várias vezes para avaliar a formação e dispersão de 

ozônio na região do Recôncavo Baiano, tendo sido processado também para simular 

as condições que ocasionaram os episódios de poluição que ocorreram em 

Camaçari em 2003 (5 a15/03/2003; e 9 a 18/04/2003). O modelo forneceu 

resultados, que apresentam boa correlação com as concentrações medidas pela 

Rede de Monitoramento do Ar do Pólo, e também com os resultados medidos em 

Feira de Santana, e os valores calculados pelo modelo. 

 Várias ferramentas de pré e pós-processamento foram desenvolvidas para o 

preparo, análise e visualização dos dados de alimentação e as saídas do STEM, 

bem como as interfaces entre o STEM e os dados meteorológicos, e entre o STEM e 

as emissões.  

 

7.4. Resultados do STEM  

 

 

 Para avaliar os episódios no Pólo de março de 2003 e abril de 2003, é preciso 

analisar primeiro o porquê da ocorrência dos mesmos. Para isso, foi necessário 

processar o STEM no período de 5 a 15 de março de 2003 e de 9 a 18 de abril de 

2003. O resumo dos episódios é mostrado na Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Resumo das características dos episódios de altas concentrações de ozônio no 

Pólo Petroquímico de Camaçari 

 
Fonte: Cetrel, 2008. 
 

 Através da tabela, observa-se que os episódios foram principalmente picos de 

ozônio nas primeiras horas da madrugada ou tarde da noite, período em que não 
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incide a radiação solar, sugerindo que o ozônio não teria se formado localmente nas 

horas anteriores aos registros dos picos, mas que poderia ter sido transportado de 

outras áreas, onde o ozônio tenha sido formado anteriormente.  

Os picos registrados foram ocasionais e foram detectados em uma estação de cada 

vez, sugerindo que essas altas concentrações de ozônio foram eventos pontuais não 

sendo representativas da região do recôncavo.  

 Existe a possibilidade desses eventos estarem relacionados às emissões de 

fontes primárias de ozônio tais como unidades de processo geradoras de O3 

existentes no Pólo . A Tabela 22 também mostra as características principais dos 

episódios, nos quais observamos que a maioria deles teve curta duração e a 

concentração dos poluentes SO2, NO2 e CO se apresentaram abaixo dos padrões 

de qualidade do ar. 

 Os resultados obtidos a partir dos dados alimentados no modelo, 

mencionados nos itens anteriores, apresentam uma visão geral das concentrações 

ambientais de ozônio para alguns períodos do dia na Região do Recôncavo, bem 

como as regiões que apresentaram as maiores concentrações.  Foram simulados 

dois períodos, em que foram medidas altas concentrações de ozônio nas estações 

de monitoramento do ar do Pólo: O período de 10 a 18 de abril de 2003; e o período 

de 10 a 11 de março de 2003.  

 As figuras de 32 a 47 a seguir apresentam os principais resultados obtidos 

através da simulação, utilizando o modelo STEM,  

 As figuras 32 e 33 apresentam as emissões de NO e de NO2, 

respectivamente, na região do estudo, e a figura 33 apresenta as emissões de O3 

resultante destas emissões. O efeito geral das emissões de NOx é uma redução nas 

concentrações de O3 perto das fontes de emissões, enquanto se observa uma 

aumento das concentrações de ozônio em áreas remotas distante das fontes, como 

pode-se observar na figura 34. A primeira conclusão é que a formação de ozônio 

ocorre muito além do local onde estão situadas as estações de monitoramento deste 

poluente, atingindo áreas distantes das principais regiões industriais, a exemplo do 

Pólo Petroquímico de Camaçari, tais como Feira de Santana e Santo Estevão. 

 Observa-se também que a direção do vento predominante na região é de 

Sudeste, conforme já apresentado (Ver figuras 23 e 24), o que provoca o transporte 

da pluma de O3 para Noroeste, onde foram calculadas as concentrações mais altas 

de O3. 
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Figura 32 – Concentrações Médias de NO (ppb) no período de 10  a 18 de abril de 2003 

 

 A figura 32 apresenta a localização das principais fontes de emissão de NO, 

que são o Pólo, a RLAM e a cidade de Salvador. Estas fontes representam 94,33% 

das emissões do inventário geral. As concentrações de NO variaram entre 20 e 100 

ppb de NO. Observa-se também que as concentrações de NO são mais altas nos 

locais situados próximo das fontes de emissões. 
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Figura 33 – Concentrações Médias de NO2 (ppb) no período de 10  a 18 de abril de 2003 

 

 Através da figura 33 observa-se que o NO2 formado a partir das fontes de NO 

se dispersa na região situada ao redor das fontes de emissões de NO, e são 

transportadas para áreas mais distantes, situadas a Noroeste de Pólo, de acordo 

com a direção do vento. As concentrações de ozônio para este mesmo período são 

apresentadas na figura 34. 
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Figura 34 – Concentrações Médias de O3 (ppb) no período de 10  a 18 de abril de 2003 

 

 As maiores concentrações de Ozônio são formadas a Noroeste da região de 

domínio, no Recôncavo Baiano, mais especificamente em Feira de Santana, para 

onde foram transportados seus precursores. Observa-se que as máximas 

concentrações foram de 18 ppb, para o período considerado de 10 a 18 de abril de 

2003. Comparando-se estes resultados com as máximas concentrações medidas em 

Feira de Santana (ver Figura 21), que foram da ordem de 25 a 50 ppb, observa-se 

que o desempenho do modelo foi bom, com uma boa previsão dos locais onde 

devem ser registradas as maiores concentrações de O3, embora tenha subestimado 

as concentrações, o que pode ser atribuído a vários fatores, tais como: o uso de 

dados meteorológicos simulados e o inventário, com certeza melhorias no inventário 

de emissões atmosféricas levarão a um melhor desempenho do modelo.  

 As figuras 35 a 37 apresentam os resultados referentes ao episódio que 

ocorreu ao redor do Pólo no dia 11 de abril de 2003 com resultados semelhantes 

aos apresentados nas figuras 32 a 34, devido á incidência de ventos com a mesma 
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direção predominante (de Sudeste), na região, e as maiores concentrações de O3, 

conforme apresenta a Figura 37, alcançando as regiões Sul e Noroeste do domínio.  

 

 
Figura 35 – Concentrações Médias de NO (ppb) no período de 11 de abril de 2003 

 

 As maiores concentrações de NO situam-se próximo de suas principais fontes 

de emissões: Salvador, Pólo e Refinaria. E na figura 36 são apresentadas as 

concentrações de NO2. 
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Figura 36 – Concentrações Médias de NO2 (ppb) no período de 11 de abril de 2003 

 

 Na figura 37 observa-se também o efeito das fontes dos precursores de O3, 

próximo de suas principais fontes de emissões: Pólo, RLAM e Salvador. Nesses 

locais as concentrações de O3 são menores, como era de se esperar devido à 

reação de titulação do ozônio (“scavenging Reaction”).   

 
O3 + NO + hλλλλ   ⇒⇒⇒⇒  NO2  + O2       (55) 
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Figura 37 – Concentrações Máximas horárias de O3 (ppb) em 11 de abril de 2003 

 

 Na figura 37 observa-se que as maiores concentrações de ozônio na região 

de domínio do modelo foram calculadas para as 12:00 horas do dia 11 de abril de 

2003, onde observa-se que as maiores concentrações foram obtidas a Noroeste da 

região modelada, devido à localização das fontes de emissões industriais e 

veiculares, e também devido à direção predominante do vento que transporta os 

precursores de ozônio para aquelas direções.  

 Com referência aos parâmetros meteorológicos, O3 é muito influenciado pela 

temperatura. Altas temperaturas ocorrem durante o dia, quando o sol apresenta sua 

radiação máxima, e também porque a temperatura influencia as taxas das reações 

fotoquímicas. A Figura 38 apresenta os resultados calculados pelo STEM, referentes 

à temperatura e às concentrações de ozônio. 
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Figura 38 - Correlação entre as concentrações de O3 e temperatura 

 

 Através da Figura 38, observa-se que a temperatura e as concentrações de 

ozônio calculadas pelo modelo STEM apresentam boa correlação, ou seja, quanto 

maior a temperatura ambiente, maiores as concentrações de ozônio. 

 

7.4.1 Contribuição das fontes pontuais para a formação de ozônio 

 

 

 Um dos objetivos importantes do estudo foi avaliar a contribuição das fontes 

industriais na formação de ozônio. A partir do inventario de emissões, observa-se 

que as indústrias são as maiores fontes de SO2, mas não de NOx e VOC.  Para 

avaliar o papel das diferentes fontes de emissões, o modelo foi processado para 

cada uma delas separadamente. A contribuição de cada tipo de fonte (pontual, área, 

veicular) na formação de ozônio pode ser calculada pelo modelo, utilizando 

diferentes cenários, alimentando-o com apenas um tipo dessas emissões, por 

exemplo, as emissões pontuais. A seguir o modelo é processado considerando a 

tipologia de cada fonte separadamente, para verificar seu impacto na concentração 

de ozônio na região do recôncavo. 

 A contribuição de cada tipo de fonte de emissão foi calculada para o período 

de 10 a 16 de abril de 2003, para obter a concentração média de O3 do período, e 

processou-se o modelo também para o dia 11 de abril de 2003, selecionado por ter 
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apresentado o pior cenário, com as máximas concentrações calculadas pelo modelo 

para O3 às 12:00 horas. Nesta data, observa-se que as diferentes fontes de 

precursores de ozônio, tais como as fontes pontuais (indústrias), e as fontes móveis 

(veículos), por exemplo, exercem influencias distintas na formação de O3 na região 

de estudo, como pode ser visto nas figuras 39 a 44. 

 As figuras 39 a 41 apresentam as concentrações máximas de ozônio, 

calculadas para o dia 11 de abril, e para cada tipo de fonte, separadamente:  

 

Cenário 1 - Influência das fontes veiculares na formação de ozônio: 

 

 Na figura 39 observa-se que as emissões veiculares aumentam as 

concentrações de ozônio na região Sul do domínio, em cerca de 40 a 60 ppb.  

 

 
Figura 39 – Concentrações máximas horárias de ozônio (ppb) devido às contribuições das 

fontes Veiculares – Cenário 1.  

 

 A figura 39 apresenta as concentrações máximas de ozônio calculadas para o 

dia 11 de abril de 2003, às 12 horas, devido apenas às emissões veiculares.   
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 E a Figura 40 apresenta as concentrações médias calculadas para o período 

de 10 a 16 de abril de 2003, quando as maiores concentrações de ozônio atingiram 

10-15 ppb. 

 

 

Figura 40 – Concentrações médias de ozônio (ppb), devido à contribuições  das fontes de 

emissões Veiculares - Cenário 1.   

 

 A Figura 40 apresenta as concentrações médias referentes ao período de 10 

a 16 de abril de 2003, onde observa-se que as máximas concentrações reduziram-

se bastante, quando comparadas com as concentrações máximas horárias de 

ozônio, oriundas das emissões veiculares, apresentadas na figura 39. Neste cenário 

de concentrações médias, as maiores concentrações de ozônio variaram entre 10 a 

15 ppb. 
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Cenário 2 - Influência das fontes industriais na formação de ozônio: 

 

 As fontes pontuais, que são basicamente as chaminés das duas regiões 

industriais consideradas, aumentam a formação de ozônio na região Oeste do 

domínio, até um nível de 15-20 ppb, no cenário de máximas concentrações horárias, 

conforme apresenta a Figura 41.  

 

 
Figura 41 – Concentrações máximas horárias de ozônio (ppb) devido às contribuições das 

Fontes Pontuais de emissões industrias - Cenário 2  

 

 As máximas concentrações de ozônio calculadas, considerando-se apenas as 

fontes pontuais, para o dia 11 de abril de 2003, apresentadas na figura 41, 

ocorreram às 12:00 horas, variaram entre 20 e 25 ppb, e foram calculadas a Oeste 

do domínio, e a Oeste das duas principais regiões industriais do domínio do modelo. 

Observa-se que estas máximas concentrações, considerando-se apenas as fontes 

pontuais (industriais), foram bem menores (cerca de 50%) do que as concentrações 

máximas de ozônio calculadas para o cenário de fontes veiculares. 
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 A figura 42 apresenta as concentrações médias de ozônio, considerando 

apenas as emissões veiculares, para o período de 10 a 16 de abril, mesmo período 

considerado para o cálculo das concentrações médias de O3 para as fontes de 

emissões veiculares. 

 

 
Figura 42 – Concentrações Médias de Ozônio (ppb) Simuladas a partir das Fontes Pontuais de 

emissões Industriais -  Cenário 2. (Período de 10 a 16 de abril) 

 

 Enquanto as maiores concentrações médias de ozônio para as fontes 

veiculares, apresentadas na figura 40, variaram entre 10 e 15 ppb, as maiores 

concentrações para o período de 10 a 16 de abril, para as fontes industriais foram 

apenas cerca de 2-10 ppb, conforme apresenta a Figura 42, e elas incidiram a Oeste 

das fontes industriais. No caso das fontes veiculares as maiores concentrações para 

o período de 10 a 16 de abril incidiram ao Sul do domínio, próximo da maior 

concentração das fontes de emissões veiculares da região modelada, que é a 

Região Metropolitana de Salvador. 
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Cenário 3 - Influência das fontes área na formação de ozônio: 

 

 As emissões denominadas “Fontes Área” incluíram todas as emissões que 

não foram associadas a fontes industriais nem a fontes móveis, e também as 

emissões biogênicas, conforme apresenta o item 5.2.2. A figura 43 apresenta as 

concentrações máximas de ozônio calculadas pelo STEM para as fontes áreas 

consideradas na região do Recôncavo Baiano, onde foi feito o estudo de dispersão. 

 

 
Figura 43 – Concentrações Máximas de Ozônio (ppb) calculadas para o Cenário de Fontes Área 

de emissões - Cenário 3.  (11 de abril) 

 

 E em 11 de Abril, as fontes área, referentes ao uso de combustível fora da 

indústria e às emissões biogênicas, aumentaram as concentrações de ozônio para 

cerca de 20-30 ppb na região modelada, às 12:00 horas, e estas maiores 

concentrações incidiram ao Sul do domínio, ou seja, na mesma região onde foram 

calculadas as máximas concentrações para as fontes de emissões veiculares. 

 A figura 44 apresenta as concentrações médias de ozônio calculadas pelo 

STEM para as fontes área, no período de 10 a 16 de abril.  
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Figura 44 – Concentrações Médias de Ozônio (ppb) referentes ao Cenário 3 - Fontes Área de 

emissões – Cenário 3.   (Período: 10 a 16 de abril) 

 

 As fontes área, referentes ao uso de combustível fora da indústria e às 

emissões biogênicas, aumentaram as concentrações de ozônio para cerca de 5 a 10 

ppb na região modelada, e estas maiores concentrações incidiram ao Sul do 

domínio. 

 

Discussão dos resultados obtidos nos três cenários 

 

 Nos três cenários apresentados neste item foi avaliada a contribuição de cada 

uma das tipologias das fontes consideradas no estudo para o período compreendido 

entre 10 e 16 de abril de 2003. Com relação às concentrações médias, que 

consideram também o período noturno, ocorre também o decréscimo da formação 

de ozônio por titulação, conforme mencionado anteriormente, na equação 55. 

Entretanto, o maior interesse do estudo são as concentrações máximas, em que a 
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contribuição de cada fonte é a maior possível. No episódio de 11 de abril pode se 

observar através das Figuras 38, 41 e 43 que as diversas fontes exercem uma 

influência distinta na formação do ozônio. 

 Na figura 39, observa-se que a contribuição máxima das emissões veiculares 

no aumento das concentrações de ozônio foi de 60ppb, para o período modelado, e 

ocorreu na região sudoeste do domínio. Já a maior contribuição média (figura 40) foi 

de 15ppb, e foi calculada para a mesma região. Com relação às fontes pontuais, 

industriais, (figura 41), elas contribuíram com um aumento da concentração de 

ozônio de no máximo 40ppb, enquanto que a maior contribuição média foi de 15 ppb 

(figura 42), ambas a sudoeste do domínio.  

 E, finalmente, as fontes área aumentaram o ozônio em cerca de 25 a 30ppb 

(contribuição máxima) para a mesma área que as fontes veiculares e pontuais, mas 

as maiores contribuições médias são responsáveis somente pelo aumento de 5-10 

ppb. A partir desses resultados pode-se inferir que as emissões pontuais, área e 

veiculares foram, na sua maior parte, transportadas para sudoeste de sua origem, no 

referido período, mostrando que a máxima formação de ozônio ocorre distante das 

fontes geradoras dos seus precursores (VOCs e NOx). Ressalta-se, contudo, que 

isso não significa que essas características possam ser extrapoladas para outras 

condições meteorológicas. 

 Nas figuras 45 e 46 são apresentadas as concentrações totais de ozônio, 

resultantes da simulação, em que foram utilizadas todas as fontes de emissões da 

região (fontes pontuais, móveis e área), e também as concentrações individuais, 

referentes a cada um dos tipos de fontes de emissões utilizadas neste estudo. 



 

  

114

 

Figura 45 – Contribuição modelada das diferentes fontes de emissões para a formação de O3 

na estação Hospital 

 

 As figuras 45 e 46 demonstram que no caso específico das estações da Rede 

de monitoramento do Ar, denominadas Estações Escola e Hospital, a maior 

contribuição para a formação de O3 é oriunda dos veículos, seguida pelas emissões 

das fontes área.  
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Figura 46 – Contribuição modelada das diferentes fontes para a formação de O3 na estação 

Escola 

 

 As duas maiores razões para isto é que estas estações Hospital e Escola 

estão situadas próximo das fontes industriais (Pólo), e o ozônio formado a partir 

destas fontes não é formado localmente, mas a jusante destas fontes, e assim as 

fontes veiculares são as maiores contribuintes para as emissões dos precursores 

(NOx e VOC) de O3 naquela região.  

 Pode-se também concluir que a presença de ozônio nessas estações, a 

depender da direção dos ventos, deve-se muito mais às emissões veiculares 

oriundas da Região Metropolitana de Salvador, do que a emissões de fontes 

pontuais. 

 A Figura 47 apresenta os resultados máximos calculados pelo STEM para 

ozônio no dia 11 de março de 2003, às 12:00 horas. 
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Figura 47 – Concentrações máximas de ozônio calculadas pelo STEM para o dia 11 de março 

de 2003. 

 
 Para obter estes resultados foram utilizadas todas as fontes de emissões dos 

precursores de ozônio, e as máximas concentrações de O3 foram calculadas a 

Oeste do domínio, na região situada após Maragogipe, onde a máxima 

concentração foi de 35 ppb.  

 A estimativa da contribuição dessas fontes para a formação de ozônio não é 

um processo linear, nem aditivo. Cabe destacar que a soma das contribuições de 

cada tipo de fonte na concentração de ozônio não equivale à concentração final 

desse poluente uma vez que, na modelagem, foi observado que reduções nas 

emissões de VOC e NOx  não causaram uma redução proporcional na concentração 

de O3, devido à complexidade do mecanismo de formação de ozônio. 
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7.5 Validação dos resultados calculados pelo modelo matemático 

 

 

7.5.1 Comparação entre as concentrações calculadas pelo modelo e as 

concentrações medidas na Rede de Monitoramento do Ar do Pólo 

Petroquímico de Camaçari 

 

 

 O resumo dos episódios de alta concentração de ozônio no entorno do Pólo é 

apresentado na tabela 23, onde observa-se que os picos de ozônio  ocorreram 

principalmente nas primeiras horas da madrugada ou tarde da noite, período onde 

não existe radiação solar, sugerindo que o ozônio não tenha se formado localmente 

nas horas anteriores ao pico, mas que poderia ter sido transportado de outras áreas 

onde o ozônio tenha se formado anteriormente, devido à ação das correntes de 

vento. Os picos foram ocasionais e foram detectados em uma estação de 

monitoramento de cada vez, sugerindo que essas altas concentrações de ozônio 

foram eventos pontuais, e não são representativas da região do Recôncavo. 

 Observa-se também na tabela 23 que os episódios tiveram curta duração, e 

que as concentrações medidas foram muito maiores do que as concentrações 

calculadas pelo modelo. As concentrações dos outros poluentes (SO2, CO e NO2) 

foram bem baixas. 

 

Tabela 23 – Resumo das características dos episódios de altas concentrações de ozônio no 

Pólo Petroquímico de Camaçari 

 
 

 Outra característica importante refere-se à velocidade dos ventos registrada 

durante estes episódios, e que foram inferiores a 1,0 m/s, ou seja, ventos de baixa 

velocidade, muito abaixo da velocidade média do vento na região, cerca de 2,5 m/s. 
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 Destaca-se que os modelos matemáticos meteorológicos não descrevem bem 

a atmosfera na situação de ventos calmos (< 1,0 m/s). Muito provavelmente por este 

motivo as concentrações calculadas pelo modelo para as condições normalmente 

medidas na região do Pólo apresentam uma boa correlação com os dados 

calculados pelo STEM, mas não nas situações de máximas concentrações de ozônio 

que foram agravadas pela situação de calmaria, conforme apresentam as figuras 48 

a 50 a seguir:    

 
Figura 48 - Comparação entre os dados medidos e modelados na Estação Hospital, 

considerando as máximas concentrações de Ozônio modeladas 

(Período de 9 a 18 de abril) 

 

 A figura 48 inclui as concentrações máximas (picos) de ozônio e a Figura 49 

exclui estes picos.  
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Figura 49 - Comparação entre os dados medidos e modelados na Estação Hospital, excluindo-

se as máximas concentrações de Ozônio modeladas  

(Período de 9 a 18 de abril)  

 

 Através da figura 49 observa-se que a correlação entre os dados medidos e 

calculados é muito boa quando se excluem os picos de concentração de ozônio, 

medidos em situação de calmaria. 

 Na figura 50 observa-se novamente que o O3 foi adequadamente modelado, 

embora não tenha sido possível modelar os eventos extremos de concentração de 

ozônio que foram efetivamente medidos nas estações da Rede de Monitoramento do 

Pólo Petroquímico de Camaçari, durante o mesmo período.  
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Figura 50 - Concentrações de ozônio calculado versus medido na estação Hospital no período 

de 9 a 18 de abril de 2003. 

 

 A figura 51 apresenta os resultados da modelagem para NO; NO2 e ozônio no 

período de 9 a 13 de abril de 2003, onde pode-se observar a teoria da química de 

formação de ozônio troposférico:  
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Figura 51 - Concentrações de NO, NO2 , O3 (em ppb) modelados no período de 9 a 13 de abril 

de 2003.  

 

 A figura 51 apresenta a variação diária de NO, NO2 e O3 na região de 

Recôncavo. Com o valor máximo de O3 alcançando 25 ppb, em torno do horário do 

meio do dia. A estabilidade da atmosfera durante o dia, e a baixa concentração de 

precursores reduzem as concentrações de NO e NO2 (apresentados no eixo 

primário) a valores extremamente baixos. 

 O NO é emitido durante a manhã e vai se oxidando para formar NO2, o ozônio 

vai sendo formado por meio de reações fotoquímicas tendo NO2 como fornecedor de 

O2.  Durante a noite ocorre a reação de titulação na qual ozônio é consumido, 

enquanto NO é emitido. As concentrações de Ozônio são apresentadas no eixo 

secundário. 
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7.5.2 Comparação entre as concentrações calculadas pelo modelo e as 

concentrações medidas em Feira de Santana 

 

 

 As estimativas calculadas pelo modelo foram também comparadas com os 

resultados medidos em Feira de Santana, e já apresentados no item 4.3, na Figura 

21, referente a algumas campanhas de monitoramento de ozônio na região de Feira 

de Santana, que esta situada na porção Noroeste do domínio estudado na 

modelagem, e que devido à direção predominante dos ventos, apresentou 

resultados mais altos de ozônio em algumas ocasiões.  

 Observa-se na Figura 21 que as concentrações máximas horárias medidas 

em Feira de Santana, para os diferentes dias amostrados variaram entre 25 e 50 

ppb, enquanto as concentrações calculadas pelo modelo, variaram entre 18 ppb 

(figura 52) a uma concentração máxima de 35 ppb, apresentada na figura 47.  

 

 
Figura 52 – Concentrações Médias de O3 (ppb) no período de 10  a 18 de abril de 2003 

 

 Ressalta-se, entretanto, que esta comparação serve apenas como uma 

indicação, uma vez que ozônio foi medido somente em algumas campanhas na 

região de Feira, e em anos diferentes, apesar de terem sido feitas para a mesma 

estação do ano, ou seja, no verão. Porém estes são os únicos dados disponíveis 

para aquela região. 
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8 REGIMES DE PRODUÇÃO DE OZÔNIO NA REGIÃO DO RECÔNCAVO 

 

 

 O regime de formação de ozônio na região de Camaçari e de Candeias, onde 

é feito o monitoramento ambiental contínuo de O3; NOx e VOCs, é limitado por NOx, 

pois a concentração de VOCs é bem maior do que NOx, na faixa de 1/0,007 ppb, 

para a relação VOC/NOx. Ou seja, reduzindo-se a concentração de NOx, as 

concentrações de O3 também serão reduzidas. Isto pode ser comprovado no Pólo 

Petroquímico, onde desde 2004 houve um controle rigoroso das emissões de NOx, o 

que contribuiu para reduzir o número de violações do limite de ozônio a zero, 

conforme apresentado no item 4.1.3 deste estudo. Nas outras regiões, como 

Salvador, não existem dados de monitoramento atmosférico contínuo destes 

compostos, para permitir este cálculo.  
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9. CONCLUSÕES 

 

 

 Existem poucos trabalhos sobre este tema no Brasil, e especialmente no 

Nordeste. Trata-se de um trabalho inédito que, desperta para um assunto importante 

e ainda pouco estudado no país, que é o aumento das concentrações de ozônio na 

atmosfera, e seu estudo por meio da aplicação de modelos matemáticos. Uma das 

dificuldades encontradas foi a inexistência de inventários referente às emissões 

atmosféricas no estado da Bahia. Este trabalho permite inferir que: 

 Os resultados calculados para ozônio na região do Recôncavo Baiano, 

através do modelo matemático STEM são adequados, uma vez que há concordância 

satisfatória com os dados medidos.  

 Os desvios encontrados ocorreram especificamente durante os episódios com 

baixas velocidades do vento, quando foram registrados picos de concentrações 

deste poluente próximo ao Pólo Petroquímico de Camaçari. E os modelos 

matemáticos meteorológicos não descrevem adequadamente a situação real quando 

a velocidade do vento é inferior a 1 m/s. 

 Os resultados das simulações demonstram que a formação de ozônio ocorre 

em regiões situadas muito além dos locais onde estão situadas as estações de 

monitoramento do ar do Pólo, e atinge áreas distantes de Salvador e da região 

industrial, como Feira de Santana e Santo Estevão, situadas a jusante dos ventos 

que sopram do quadrante Este, predominantes na região. 

 Todas as concentrações calculadas para ozônio foram inferiores ao limite de 

160 µg/m3 estabelecidas pela Resolução CONAMA 001/90, para períodos horários 

e, portanto, não deverão causar impactos na saúde humana. No entanto as 

concentrações encontradas entre 100 e 150 km das fontes consideradas podem 

afetar os ecossistemas, pois as concentrações máximas se aproximaram das doses 

acumuladas acima do limite de 40 ppb.h (do inglês:Accumulated Dose Over 

Threshold of 40 ppb.h - AOT40), na região Oeste e Noroeste do domínio estudado.  

 O inventário de emissões realizado pela CETREL, mostrou-se consistente, 

uma vez que os resultados calculados pelo modelo apresentaram boa correlação 

com os dados medidos. 

 Os desvios encontrados entre as concentrações de O3 calculadas pelo 

modelo e medidas em situações de, devem-se à baixa velocidade do vento que 
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perduraram durante aqueles episódios, visto que os modelos meteorológicos 

matemáticos nem sempre descrevem adequadamente a situação real quando a 

velocidade do vento é < 1,0 m/s. 

 As concentrações de O3 perto das fontes de emissões são baixas, e as 

concentrações mais altas calculadas pelo modelo fotoquímico são encontradas à 

jusante das principais fontes de emissões 

 No caso do Pólo Petroquímico de Camaçari, a formação de ozônio ocorre 

muito além do local onde estão situadas as estações de monitoramento deste 

poluente, atingindo áreas distantes do Pólo, tais como Feira de Santana e Santo 

Estevão, situadas a jusante dos ventos que sopram dos quadrantes Este e Sudeste, 

predominantes na região. 

 Também com base na modelagem pode-se concluir que as concentrações 

mais altas de ozônio não ocorrem na área costeira do recôncavo da Bahia (onde 

estão localizadas as principais fontes de NOx e de VOCs), mas sim no interior da 

região continental, e algumas horas após o lançamento destas emissões de NOx e 

de VOCs, pois o transporte dos precursores de O3 pelo vento, bem como a reação 

que ocorre próximo às fontes de emissões destes precursores (O3 + NO → NO2 + 

O2), impede a manutenção da sua concentração  nessa região.  

 A formação de O3 troposférico não é proporcional às emissões primárias, 

portanto a redução das emissões de seus precursores NOx ou VOC não resultará 

necessariamente em um decréscimo das concentrações de O3. Pela mesma razão, 

a análise da contribuição da região do Recôncavo para a formação de ozônio não é 

tarefa fácil, devido à complexidade das reações químicas envolvidas, e ao fato das 

fontes de emissões afetarem áreas situadas a jusante, o que depende também das 

condições meteorológicas. 

 O abatimento de ozônio próximo do solo depende da redução das emissões 

dos precursores, óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. Nos países desenvolvidos 

o tráfego é a principal fonte de emissões, portanto estas emissões devem ser 

reduzidas. 

 Existem dois regimes de produção de ozônio: Regime limitado por NOx e 

Regime limitado por VOC. No primeiro caso as emissões de ozônio aumentam a 

medida que as concentrações de NOx aumentam, e o aumento das emissões de 

VOCs não aumentam a formação de ozônio; e no segundo caso  as emissões de 

ozônio aumentam á medida que as concentrações de VOC aumentam. O regime de 
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formação de ozônio na região de Camaçari e de Candeias, é limitado por NOx, por 

este motivo, no Pólo Petroquímico, onde desde 2004 houve um controle rigoroso 

das emissões de NOx, o número de violações do limite de ozônio foi reduzido zero.  

 O desempenho do modelo foi bom, com uma boa previsão dos locais onde 

devem ser registradas as maiores concentrações de O3. Porém recomenda-se nos 

próximos estudos realizados, o aprimoramento do inventario de emissões 

atmosféricas que levará a um melhor desempenho do modelo. 

 Recomenda-se processar novamente o modelo matemático e efetuar, 

simultaneamente, campanhas de monitoramento de ozônio para algumas das áreas 

do domínio do modelo, onde as concentrações de ozônio foram mais altas, a 

exemplo de Feira de Santana, com o objetivo de confirmar os dados modelados, e 

propor medidas de controle para estas áreas. 
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