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RESUMO 

A poluição atmosférica vem crescendo consideravelmente nas últimas décadas, gerando 

consequências para humanidade e meio ambiente. Os níveis de poluentes na atmosfera 

impactam diretamente a qualidade do ar e podem ser geradas por fontes estacionárias 

(indústrias, queima de lixo, emissões naturais, entre outros.) e fontes móveis (veículos 

automotores, aviões, trens, entre outros.). Este trabalho teve como objetivo monitorar por 12 

meses a qualidade do ar, através do poluente dióxido de enxofre no povoado machado no 

município de Laranjeiras em Sergipe que fica a aproximadamente 18 km da capital Aracaju, 

sendo necessário identificar através de estudo de dispersão do poluente, locais para realização 

dos monitoramentos utilizando equipamento amostrador de pequenos volumes, determinar a 

concentração do poluente e comparar os resultados com os limites da legislação CONAMA nº 

491, de 19 de novembro de 2018, que dispõe de padrões da qualidade do ar. Para realização da 

pesquisa utilizou-se o estudo de dispersão de poluentes de uma indústria de cimentos da região, 

na qual foi elaborada através do software AERMOD View, que atende aos requisitos do órgão 

ambiental americano Environmental Protection Agency, sendo escolhido 4 pontos para 

realização dos monitoramentos, de acordo com a ABNT NBR 12979/1993–Atmosfera– 

Determinação da concentração de dióxido de enxofre pelo método do peróxido de hidrogênio. 

Os monitoramentos foram realizados em cada ponto com frequência de 6 em 6 dias, e o período 

monitorado ocorreu de abril de 2020 a março de 2021. Os resultados foram comparados com o 

limite padrão estabelecido de 24 horas de amostragem pela Resolução CONAMA nº 491/2018, 

apenas o resultado da 3º amostragem do Ponto 04 – Fazenda Boa Luz com 130,96 µg/m³, 

apresentou resultado acima do limite de 125 µg/m³, fato que não se repete ao longo das demais 

amostragens realizadas no período. Comparando também os resultados que dispõe das médias 

equivalente a 1 ano, quando comparados com o limite padrão anual de 40 µg/m³ estabelecido 

pela Resolução CONAMA nº 491/2018, os pontos 01, 02, 03 e 04, com suas respectivas 

concentrações 10,91 µg/m³, 17,54 µg/m³, 13,71 µg/m³ e 17,82 µg/m³, apresentam-se em 

conformidade.  

    

Palavras-chave: Qualidade do ar, AERMOD, Dispersão, CONAMA.  
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ABSTRACT 

Air pollution has been growing considerably in recent decades, generating consequences for 

humankind and the environment. The levels of pollutants in the atmosphere directly impact air 

quality and can be generated by stationary sources (industries, waste burning, natural emissions, 

etc.) and mobile sources (vehicles, planes, trains, etc.). This work aimed to monitor the air 

quality, for the sulfur dioxide pollutant in the “Povoado Machado” in the township of 

Laranjeiras in Sergipe, which is approximately 18 km from the capital city Aracaju, being 

necessary to identify, through a dispersion study of the pollutant, places for realization of 

monitoring using small volume sampler, determining the concentration of the pollutant and 

comparing the results with the CONAMA legislation Nº. 491, of November 19, 2018 limits, 

which states the air quality standards. The methodology used the study of pollutant dispersion 

of a cement industry located in the region, developed using the AERMOD View software, 

which meets the requirements of the Environmental Protection Agency EPA, by choosing 4 

points to the realization of the monitoring, according to the ABNT NBR 12979/1993 

methodology – Atmosphere – Determination of the sulfur dioxide concentration by the 

hydrogen peroxide method. Monitoring was realized every 6 days at each point, and the 

monitored period took place from April 2020 to March 2021. The results were compared with 

the standard limit of 24 hours of sampling established by CONAMA Resolution Nº. 491/2018, 

only the result of the 3º sampling of Point 04 - Fazenda Boa Luz with 130,96 µg/m³, presented 

a result above the limit of 125 µg/m³, a fact that is not repeated throughout the other samplings 

carried out in the period. Also comparing the results that have averages equivalent to 1 year, 

when compared with the annual standard limit of 40 µg/m³ established by CONAMA 

Resolution Nº. 491/2018, points 01, 02, 03 and 04, with their respective concentrations 10,91 

µg/m³, 17,54 µg/m³, 13,71 µg/m³ and 17,82 µg/m³ are presented accordingly. 

 

Key words: Air Quality, AERMOD, Dispersion, CONAMA.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O primeiro pensamento sobre poluição do ar no Brasil é datado do ano de 1941, com a 

Lei de contravenções Penais, através do Decreto nº 3.688, que no seu artigo 38 descrevia que 

infração “provocar abusivamente, emissão de fumaça, vapor ou gás, que possa ofender ou 

molestar alguém”, então isso significa que a preocupação ambiental é antiga no país, entretanto, 

apenas em 1976 com a Portaria nº 231 do Ministério do Interior, a poluição do ar começou a 

ser observada com atenção em nível nacional, obrigando estados a monitorar os poluentes 

estabelecidos (FRONDIZI, 2008).  

O conceito de poluição atmosférica encontra-se diretamente ligada a diminuição da 

qualidade do ar na atmosfera, podendo estar relacionada às atividades naturais, como erupções 

vulcânicas, queimadas florestais e dispersão da areia pela ação dos ventos (CAVALCANTI, 

2010). A poluição atmosférica ao longo do tempo está sendo desvendada quanto ao seu 

conhecimento de causas relacionadas à saúde humana, mas vem em involução quanto a sua 

qualidade, devido ao crescimento dos processos industriais (OLMO, 2010). 

Os níveis de poluição atmosférica estão vinculados a um complexo sistema de fontes 

emissoras estacionárias (indústrias, queima de lixo, emissões naturais, entre outros.) e móveis 

(veículos automotores, aviões, trens, entre outros.). A magnitude do lançamento dessas 

emissões, seu transporte e diluição na atmosfera, determinam o estado atual da qualidade do ar 

atmosférico (LIMA et al., 2012). 

As partículas sólidas emitidas por fontes de poluição do ar são denominadas de material 

particulado, e sua origem pode ocorrer de forma natural ou antropogênicas, de forma direta 

(partículas primárias), bem como formado na atmosfera pela interação de compostos 

preexistentes (partículas secundárias) (ALMEIDA, 1999). Essas partículas podem influenciar 

diversos processos atmosféricos, como formação de nuvens, visibilidade, balanço de radiação 

solar e, quando associadas a determinadas substâncias tóxicas, são capazes de ocasionar 

diversos efeitos nocivos à saúde humana e ao ambiente. Atualmente, muitos países têm 

considerado a deposição de partículas atmosféricas como fonte de contaminação de ambientes 

aquáticos e estudam seu movimento através da atmosfera (LOPES et al., 2000). 

A qualidade do ar de determinada região está relacionada às emissões atmosféricas 

associadas a um complexo conjunto de fatores, tais como a topografia e as condições 

meteorológicas, que podem promover a dispersão, o transporte e a concentração dos poluentes 

atmosféricos (BRASIL, 2017). É de extrema importância a escolha adequada do local para 

file:///C:/Users/Ambimet/Desktop/Elton%20-%20Notebook%20Ambimet/IFAL/PaulinaMariaPortoSilvaCavalcanti.pdf
file:///C:/Users/Ambimet/Desktop/Elton%20-%20Notebook%20Ambimet/IFAL/PaulinaMariaPortoSilvaCavalcanti.pdf
file:///C:/Users/Ambimet/Desktop/Elton%20-%20Notebook%20Ambimet/IFAL/NeideReginaSimoesOlmo.pdf
file:///C:/Users/Ambimet/Downloads/Artigo%2001%20-%20Estudo%20da%20Qualidade%20do%20ar%20no%20município%20de%20São%20Francisco%20do%20Sul.SC.pdf


15 

 

realizar o monitoramento dos poluentes provenientes do processo produtivo, visto que a 

dispersão dos poluentes é complexa e precisa de critérios bem definidos para que o 

monitoramento forneça informações confiáveis e representativas da situação da qualidade do 

ar da região estudada (ELKAMEL et al., 2008). 

 

Referente à qualidade do ar, o CONAMA descreve: 

Poluente atmosférico como qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e 

em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: I - impróprio, nocivo ou ofensivo 

à saúde; II - inconveniente ao bem-estar público; III - danoso aos materiais, à fauna e 

flora; IV - prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade (CONAMA, 1990, P. 1). 

 

Segundo JOSA et al. (2004), as indústrias cimenteiras tem impacto importante na qualidade 

do ar local e regional e tem sido largamente estudado a nível nacional e internacional. Os principais 

poluentes atmosféricos emitidos por uma indústria de cimentos são Partículas totais em 

suspensão (AGV PTS), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Dióxido de Carbono (CO2) e Dióxido de 

Enxofre (SO2), e, portanto, seus impactos vêm sendo amplamente estudado em nível nacional 

e internacional. 

A queima de combustíveis fosseis, como por exemplo, óleo combustível e carvão, são 

os principais emissores de óxido de enxofre, causando na atmosfera através da sua oxidação o 

composto ácido sulfúrico (H2SO4), aerossol extremamente irritante ao sistema respiratório 

(LATORRE et al., 2001). Existem pessoas que possuem maior sensibilidade a exposição ao 

dióxido de enxofre, e estudos demonstram que o aumento da morbidade cardiovascular em 

pessoas idosas pode estar associado a exposição prolongadas, mesmo a baixas concentrações 

(SANTOS, 2004).  
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

A preocupação sobre a poluição atmosférica mundial, teve início após a ocorrência do 

número elevado de óbitos e episódios agudos de contaminação do ar registradas em Londres no 

período de 1948 e 1952. Em São Paulo, logo após a 2º guerra mundial, houve um aumento de 

instalações de industrias, onde era visível a emissão de poluentes nas chaminés para a 

atmosfera. Em 1960, após episódios agudos de contaminação do ar que levaram boa parte da 

população ao pânico devido aos fortes odores e mal-estar causados pelas emissões, lotando os 

serviços de saúde da época, foi criado a primeira comissão direcionada a controle de poluição, 

que foi a Comissão Intermunicipal de Controle da Poluição das Águas e do Ar (CICPAA) 

(CETESB, 2021).  

De acordo com Guimarães (2011), quando na atmosfera contem substâncias 

prejudiciais, com concentrações que causam mudança na composição ou equilíbrio, com 

impacto direto ao meio ambiente e qualquer forma de vida, seja humana, vegetal ou animal, 

estamos diante de um ar poluído. 

A poluição do ar é um dos fatores responsáveis pelo aumento da morbidade e 

mortalidade na saúde, assim como também por causar mudanças no clima no mundo (SANTOS 

et al., 2021). A atividade antropogênica é a principal responsável pela emissão de poluentes na 

atmosfera, tendo os veículos automotores e indústrias em centros urbanos (GUARNIERI; 

BALMES, 2014). 

A saúde da população quando exposta a concentrações demasiadas de poluentes 

atmosféricos sofre danos graves, sendo associadas doenças como asma, doença pulmonar 

obstrutiva crônica, doenças cardíacas e neurológicas, disfunções endócrinas, câncer, além de 

mortes intra-uterinas e prematuras (HIRABAYASHI; NOWAK, 2016; 

HEINRICH; SCHIKOWSKI, 2018). 

Em grande parte do mundo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que os 

níveis de poluição do ar permanecem em altos níveis, fazendo com que 9 em 10 pessoas 

respirem ar poluído. Números alarmantes sobre a poluição do ar ambiente, causou em 2016 

cerca de 4,2 milhões de mortes no mundo (WHO, 2018). No Brasil, a população de crianças e 

idosos foi destaque em estudo no qual relata impactos significativos provenientes da poluição 
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atmosférica, sendo os poluentes SO2, MP10 e CO os mais encontrados e que podem causar 

doenças respiratórias (TOLEDO; NARDOCCI, 2011). 

Devido a quantidade de substâncias e a dificuldade de estabelecer uma classificação, os 

poluentes foram divididos em primários, que possui a característica de ser emitido diretamente 

da fonte geradora, e secundários que são aqueles que após a emissão da fonte geradora, sofre 

modificação através de reação química entre os poluentes primários e os componentes naturais 

da atmosfera (CETESB, 2021). As substâncias poluentes podem ser classificadas conforme 

Quadro 1. 

Quadro 1 – Classificação das substâncias poluentes. 

Compostos 

de Enxofre 

Compostos 

de 

Nitrogênio 

Compostos 

Orgânicos 

Monóxido 

de 

Carbono 

Compostos 

Halogenados 

Metais 

Pesados 

Material 

Particulado 

Oxidantes 

Fotoquímicos 

SO2 NO 
Hidrocarbonetos 

álcoois 

CO 

HCl Pb 

Mistura de 

compostos 

no estado 

sólido ou 

líquido 

O3 

SO3 NO2 Aldeídos HF Cd Formaldeído 

Compostos 

de Enxofre 

Reduzido 

NH3 Cetonas Cloretos As Acroleína 

(H2S, 

Mercaptanas, 

Dissulfeto de 

carbono, 

entre outros) 

HNO3 
Ácidos 

orgânicos  
Fluoretos Ni PAN 

Sulfatos  Nitratos    
Entre 

outros 
Entre outros 

Fonte: CETESB, 2021. Adaptado pelo autor. 

 

De acordo com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) (2021), 

para a medição da qualidade do ar no mundo, foi determinado um grupo de poluentes de acordo 

com a sua frequência na atmosfera e os seus danos a população geral e meio ambiente, são eles: 

 

Material Particulado (MP): Existem vários tipos de acordo com diâmetro aerodinâmico das 

partículas, podendo ser eles, Partículas Totais em Suspensão (PTS - Menor ou igual a 50 µm), 

Partículas Inaláveis (MP10 - Menor ou igual a 10 µm), Partículas Inaláveis Finas (MP2,5 - Menor 

ou igual a 2,5 µm) e Fumaça (FMC – Refletância da luz que incide na poeira). Possui como 

principais fontes geradoras os veículos automotores, indústrias, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, entre outros.  
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Dióxido de enxofre (SO2): Após emitido para atmosfera, pode sofrer reação química e 

formando nova substância e dificultar a visibilidade na atmosfera, sendo um dos principais 

causadores da chuva ácida. A principal fonte geradora são os combustíveis fósseis que contêm 

enxofre, como por exemplo gasolina, óleo diesel e óleo combustível industrial. 

 

Monóxido de Carbono (CO): Gerado principalmente pela combustão incompleta de 

combustíveis de origem orgânica, como por exemplos combustíveis fósseis e biomassa. É um 

poluente perigoso por ser incolor e inodoro, encontrado em maiores concentrações nas cidades 

em área de grande movimentação veicular. 

 

Ozônio (O3): É um poluente secundário formado pela reação de óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar. A sua formação é chamada de névoa 

fotoquímica, que diminui a visibilidade na atmosfera e causar danos à saúde e vegetação 

 

Compostos Orgânicos Voláteis (COVs): Gerados pela combustão incompleta e evaporação 

de combustíveis e de produtos orgânicos, possui papel importante na formação de ozônio. 

Emitidos pela estocagem de e transferência de produtos orgânicos, veículos e entre outros. 

 

Óxido de Nitrogênio (NOx): Gerados durante o processo de combustão, os veículos são os 

principais emissores. Também tem papel importante na geração de ozônio na atmosfera, pois o 

NO sob a incidência da luz solar, se transforma em NO2, substância importante na formação do 

oxidante fotoquímico.  

 

Chumbo (Pb): Gerado principalmente nos processos de fundição de chumbo e fabricação de 

baterias. Já foi um grande vilão para a qualidade do ar no Brasil, devido a sua presença como 

aditivo na gasolina automotiva, mas foi substituído pelo álcool em 1992.  
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2.2 DIÓXIDO DE ENXOFRE 

 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor, possui odor intenso, análogo ao gás gerado 

na queima de palitos de fósforo, o gás com a presença de vapor de água passa a ser ácido se 

convertendo em trióxido de enxofre (SO3). O poluente pode causar em seres humanos 

desconforto na respiração, doenças respiratórias, agravamento de doenças respiratórias e 

cardiovasculares já existentes, pessoas com asma e doenças crônicas de coração e pulmões são 

mais sensíveis ao SO2 (SILVA, 2011). 

No Brasil, a CETESB, por meio do livro CETESB 50 anos de Histórias e Estórias, 

apresenta a seguinte definição para dióxido de enxofre: 

O dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso (SO₂) é um poluente atmosférico comum, 

emitido por diferentes categorias de fontes antropogênicas, dentre as quais se 

destacam: queimas de combustíveis em fontes estacionárias e móveis e processos e 

operações industriais. Pode ser encontrado também naturalmente, como resultante de 

erupções vulcânicas, por exemplo. É um gás incolor, não inflamável, de odor 

pungente em altas concentrações, mais pesado do que o ar nas condições normais de 

temperatura e pressão e moderadamente tóxico em exposição de curto prazo. Na 

classificação fisiológica de contaminantes da atmosfera, o SO₂ está classificado como 

irritante primário, que afeta principalmente as vias respiratórias superiores e 

brônquios. Concentrações de SO₂ na atmosfera também são indutores de formação de 

chuva ácida e em conjunto com outros poluentes atmosféricos, notadamente material 

particulado, sua potencialidade de efeitos adversos à saúde humana, à vegetação e aos 

materiais é aumentada (CETESB, 2018, p. 80). 

 

2.2.1 Chuva Ácida 

 

A chuva ácida é formada através da oxidação de algumas substâncias (poluentes) 

emitidas para a atmosfera, e parte dessas substâncias podem retornar para a superfície, seja por 

processos de deposição seca ou úmida. A deposição úmida é também chamada de chuva ácida, 

podendo também ocorrer por neblina, orvalho e neve (ANDRADE, 1990; ANDRADE, 1995).  

A formação da chuva ácida se inicia da reação do enxofre com a molécula de oxigênio 

durante o processo de combustão conforme reação seguinte (VALLERO, 2008): 

 

(1) S + O2 → SO2 

 

O dióxido de enxofre pode reagir novamente com o oxigênio, formando o trióxido de 

enxofre, também conhecido como sulfito (SO3), que podendo reagir com o H2O formar o ácido 

sulfúrico (VALLERO, 2008): 
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(2)     SO2 + ½O2 → SO3 

 

(3)     SO3 + H2O → H2SO4 

 

O aumento das consequências e prejuízos ecológicos e econômicos, como por exemplo, 

danos as florestas, fauna aquática e flora, vem despertando o estudo da comunidade cientifica. 

O valor do pH da água de chuva se encontra mais comumente na faixa 4,5 a 5,6, considerando-

se o conteúdo natural de CO2 da atmosfera e a contribuição de compostos de enxofre 

(SAKUGAWA, 1993). 

A chuva ácida pode ocorrer em locais extremamente distantes da fonte emissora de 

poluentes responsável pela geração, pois os ácidos presentes podem ser formados durantes o 

transporte de massas de ar da região que contém os poluentes primários emitidos. Poluentes 

originados na França, Alemanha e Grã-Bretanha, deixaram vários lagos mortos na Escandinávia 

(Dinamarca, Noruega e Suécia) (ANDRADE et. al. 1995; ANDRADE, 1994; ANDRADE, 

1992). Na Figura 1 temos o esquema para a formação da chuva ácida, causada pela emissão de 

SO2. 

Figura 1 - Esquema de formação de chuva ácida causada pela emissão de SO2. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.preparaenem.com/quimica/reacoes-enxofre-na-atmosfera.htm. 

 

https://www.preparaenem.com/quimica/reacoes-enxofre-na-atmosfera.htm
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2.3 DISPERSÃO ATMOSFÉRICA DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

 

A dispersão de poluentes atmosféricos possui papel importante para avaliação de 

impactos gerados pelas emissões de poluentes provenientes de indústrias petroquímicas, 

indústrias siderúrgicas, indústrias de papel e celulose, indústrias cimenteiras e outras 

(CAPUTO; GIMENEZ; SCHLAMP, 2003). O crescimento industrial e urbano nas grandes 

cidades, vem acarretando impactos na degradação da qualidade do ar e na qualidade de vida da 

população e meio ambiente. Os cientistas visando entender os processos de dispersão de 

poluentes das emissões na atmosfera, buscam através dos modelos de dispersão uma forma de 

estudar a dispersão de forma prática e controlada (LEITE, 2016). 

A utilização da ferramenta de simulação de dispersão de poluentes atmosféricos, 

permite determinar a previsão de concentração do poluente em determinadas áreas específicas 

do estudo, permitindo a preservação da saúde humana, pois o estudo oferece a população a 

oportunidade de evitar exposição a elevadas concentrações que podem causar danos à saúde 

humana, como também ofertar condições ao proprietário gerador, o desenvolvimento de 

mecanismos de diminuição e controle de emissão de poluentes. O estudo ainda pode ser usado 

para questionamento de órgãos públicos sobre a contribuição negativa na qualidade do ar da 

região (SCHLINK et al., 2006).  

O estudo de modelagem de dispersão atmosférica de poluentes é bastante complexo 

devido a camada limite planetária, ou camada de mistura, pois nessa região os ventos são 

conduzidos pela turbulência, processo ainda não completamente entendido pela física. Diversas 

variáveis como características topográficas, tipo e ocupação do solo bastante variadas, dificulta 

ainda mais este entendimento. No entanto, através da tecnologia já é possível através de 

modelagem matemática, simular em condições próximas aos reais o deslocamento dos 

poluentes (MORAES, 2014).  

Os modelos de dispersão de poluentes são muito utilizados por gestores ambientais, pois 

a ferramenta auxilia na analogia entre fontes de poluição e as suas causas na qualidade do ar 

ambiente, e desta forma permitir a criação de estratégias que sejam capazes de eliminar ou 

minimizar os efeitos prejudiciais identificados através da simulação das emissões. Para 

utilização do modelo são necessários dados de entrada como informações de origem, taxas de 

emissões de poluentes, altura da pilha, dados meteorológicos e demais informações que possam 

ajudar na melhor caracterização da dispersão. Os dados meteorológicos incluem informações 

sobre a velocidade e direção do vento, mistura vertical, temperatura e umidade atmosférica. A 
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maioria dos modelos são projetados para caracterizar poluentes emitidos diretamente na 

atmosfera, que são os chamados poluentes primários, por não ocorrer nenhuma reação química, 

mas também existem alguns que conseguem caracterizar o poluente secundário que são mais 

complexos (USEPA, 2021). Os níveis de poluição do ar sofrem influência das variáveis 

meteorológicas, pelo seu deslocamento ou difusão, já os poluentes chamados secundários são 

formados por processos fotoquímicos através da temperatura (MELKONYAN; KUTTLER, 

2012). 

Segundo Moraes (2004), os modelos de dispersão atmosféricas são divididos em duas 

classes e variam de acordo com a sua complexidade, os Lagrangeanos simulam as direções das 

partículas de poluentes em um sistema de referência que se desloca de acordo com o movimento 

das partículas, os Eulerianos empregam soluções da equação advecção-difusão em um sistema 

de referência fixo em relação à Terra.  

Os primeiros modelos desenvolvidos para dispersão de poluentes atmosféricos, foram 

para emissões de vias de tráfego na década de 1970, principalmente nos Estados Unidos, os 

modelos foram CALINE (BEATON et al., 1972), GM (CHOCK, 1978) e HIWAY 

(ZIMMERMAN; THOMPSON, 1975). Tais modelos não contemplavam a presença dos ventos 

não perpendiculares à via, o que foi corrigido nas demais versões (RAO; KEENAN, 1980). O 

Aermod é um modelo de simulação de dispersão de poluentes atmosféricos regulados pelo 

USEPA, modelo em estado estacionário que pode ser aplicado em diversas áreas, desde rurais 

até as industriais, podendo contemplar múltiplas fontes como pontuais, área, linha e volume, 

sendo capaz de caracterizar a camada limite atmosférica (USEPA, 2004). 

A concentração dos poluentes atmosféricos é influenciada pelas condições 

meteorológicas, podendo o poluente atingir grandes distâncias devido a ação dos ventos, até o 

momento de deposição no solo. O deslocamento ou não da fonte emissora, tem papel 

determinante para a classificação das emissões, que podem ser geradas de fontes móveis ou 

fixas, conhecidas também como estacionárias. O primeiro tipo são veículos, aviões, trens ou 

qualquer outra fonte que possa haver deslocamento, as estacionárias são chaminés de industrias, 

emissões naturais, abastecimento de combustível, queimadas em geral e outras fontes imóveis 

(DRUMM et al., 2014). 

Os poluentes são dispersos para áreas próximas ou distantes da fonte geradora, pelos 

ventos da região (UNAL et al., 2011). Em ocorrências de ventos com maior velocidade, tende 

a diminuição das concentrações, e nos casos de menor velocidade dos ventos, ou seja, calmaria 
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ocorre aumento de concentração (FREITAS; SOLCI, 2009; JONES; HARRISON; BAKER, 

2010). 

 

2.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

As primeiras ações visando a preocupação com a qualidade do ar no Brasil, é datada de 

1975, com a publicação do Decreto Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais, no Quadro 2 temos 

um resumo histórico sobre o avanço do controle da qualidade do ar no Brasil. 
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Quadro 2: Resumo histórico sobre o avanço do controle da qualidade do ar no Brasil. 

Fonte: Autor, 2021. 

 

LEGISLAÇÃO/DECRETO DISPOSIÇÃO 
PRESIDENTE 

DO BRASIL 
OBSERVAÇÕES 

Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 

1941 
Lei das Contravenções Penais Getúlio Vargas 

Emissão de fumaça, vapor ou gás - Art. 38. 

Provocar, abusivamente, emissão de fumaça, vapor 

ou gás, que possa ofender ou molestar alguém. 

Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 

1975 

Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais. 
Ernesto Geisel Possui apenas 6 Artigos 

Portaria do Ministério do 

Interior de nº 231, de 27 de abril 

de 1976 

Estabelece padrões de qualidade do ar Ernesto Geisel 

Estabelecer padrões nacionais de qualidade do ar 

para material particulado, dióxido de enxofre, 

monóxido de carbono e oxidantes fotoquímicos. 

Lei nº 6.803, de 02 de julho de 

1980 

Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento 

industrial nas áreas críticas de poluição, e dá outras 

providências. 

João Figueiredo Complemento da Lei nº 1.413 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto 

de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

João Figueiredo 

Cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente e 

institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

instrumentos de Defesa Ambiental. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, 

05 de outubro 

Estabelece, assim, como competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas” (art. 22, inciso VI) 

José Sarney 

Incorporou o conteúdo da Lei nº 6.938/1981 e 

efetuou a divisão de competências legislativas e 

administrativas dos entes da Federação. 

Resolução CONAMA nº 5, de 

15 de junho de 1989 

Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição 

do Ar – PRONAR. 
José Sarney - 

Resolução CONAMA nº 3, de 

28 de junho de 1990 

Dispõe sobre padrões de qualidade do ar, previstos no 

PRONAR. 

Fernando Collor 

de Mello 
Complementa a Resolução nº 5/89 

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 

O artigo mais contundente, em termos de punir a 

poluição de qualquer natureza, é o 54 

Resolução nº 491, de 19 de 

novembro de 2018 
Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Michel Temer 

Art. 14. Fica revogada a Resolução CONAMA nº 

03/1990 e os itens 2.2.1 e 2.3 da Resolução 

CONAMA nº 5/1989. 

Guia técnico para o 

monitoramento e avaliação da 

qualidade do ar, 2019 

O presente guia visa estabelecer as diretrizes e orientar a 

atuação dos órgãos ambientais em relação às ações de 

monitoramento da qualidade do ar. Também visa a atender à 

Resolução Conama nº 491/2018 

Jair Bolsonaro - 

https://www.google.com/search?q=Get%C3%BAlio+Vargas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEzJKi95xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyu6eWHN6Vk5mvEJZYlJ5YDABLI2YnVgAAAA
https://www.google.com/search?q=Ernesto+Geisel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEqvLDR8xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyuRblpRaX5Cu4p2YWp-YAAF1DCFBVAAAA
https://www.google.com/search?q=Ernesto+Geisel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEqvLDR8xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyuRblpRaX5Cu4p2YWp-YAAF1DCFBVAAAA
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
https://www.google.com/search?q=Fernando+Henrique+Cardoso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDFNMX7EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsUq6pRblJeal5Ct4pOYVZRaWpio4Jxal5BfnAwCAcpwlXgAAAA
https://www.google.com/search?q=Fernando+Henrique+Cardoso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDFNMX7EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsUq6pRblJeal5Ct4pOYVZRaWpio4Jxal5BfnAwCAcpwlXgAAAA
https://www.google.com/search?q=Fernando+Henrique+Cardoso&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDFNMX7EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsUq6pRblJeal5Ct4pOYVZRaWpio4Jxal5BfnAwCAcpwlXgAAAA
https://www.google.com/search?q=Michel+Temer&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MEkrt6hMecRoyi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08Sxi5fHNTM5IzVEISc1NLQIAbJ76NVUAAAA
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2.5 INDÚSTRIA DE CIMENTOS 

 

2.5.1 Definição 

 

O cimento possui propriedades aglutinantes e aglomerantes com características de um 

pó fino, que sob a ação de água endurece. Na configuração de concreto, vira uma pedra 

artificial, podendo ganhar formas e volumes de acordo com as necessidades desejadas. Após a 

água, o concreto é o material mais consumido pela população mundial (ABCP, 2021). 

A emissão de dióxido de enxofre (SO2) em uma indústria de cimentos, são gerados pela 

combustão de combustíveis fosseis, que possui enxofre em sua composição, sendo utilizado 

para a produção de clínquer, também são gerados pelas reações químicas decorrente do forno 

de clínquer (coque usado na queima), e por último a combustão de enxofre durante a produção 

de energia que é consumida ao longo de todo processo produtivo (ARAÚJO, 2008).  

 

2.5.2 História 

 

CAEMENTU, é uma palavra latim que deu origem a palavra CIMENTO, que na Roma 

antiga indicava uma espécie de pedra de rochedos quebrada. A evolução do cimento se inicia 

antes do século XVIII, mas apenas em 1780 com cientistas e pesquisadores do velho continente 

se empenhando em encontrar a formula ideal para o desenvolvimento do cimento hidráulico, o 

cimento é consolidado. Houve algumas formulas desenvolvidas com a necessidade de encontrar 

ligantes que servissem de matéria-prima para argamassa de revestimento, principalmente no 

período de 1780 a 1829, que ficaram conhecidas como cimento romano e cimento britânico. O 

inglês Joseph Aspdin foi o primeiro a patentear o processo de fabricação de um ligante em 

1830, no qual procedia de uma combinação calcinada em proporções certas e definidas de 

calcário e argila, resultando em um pó com características semelhantes a uma pedra abundante 

na ilha de Portland, no qual deu origem ao famoso cimento usado até os dias atuais, 

mundialmente conhecido como Cimento Portland (SNCI, 2021). 
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2.5.3 História no Brasil 

 

No final do século XIX, começaram os primeiros passos para a fabricação do cimento 

em solo brasileiro. A inauguração da fábrica companhia brasileira de cimento portland, em 

Perus que fica a 23 quilômetros da cidade de São Paulo, foi um marco para a indústria em 1926, 

fator determinante para que em 1933 a produção nacional ultrapassasse as importações do 

produto. Após a 2ª guerra, o Brasil entrou num processo de desenvolvimento industrial e de sua 

infraestrutura, inaugurando 16 novas fábricas no período entre 1945 e 1955, se tornando então 

autossuficiente no consumo de cimento (SNCI, 2021). 

 

2.5.4 Momento atual 

 

Segundo relatório anual de 2019 divulgado pelo Sindicato Nacional das Indústrias de 

Cimentos (SNCI), o Brasil possui 100 unidades de fabricação de cimentos, sendo responsável 

por 23 mil empregos diretos (SNIC, 2019). A região nordeste possui papel importante no 

cenário nacional com 32 unidades conforme demonstrado na Figura 2. 

Figura 2 – Fábricas de cimentos no Brasil em 2019 / Região Nordeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIC, 2019. Adaptado pelo autor. 
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Ainda segundo relatório anual de 2019, fica evidente a participação do Nordeste nos 

últimos 20 anos, sempre com uma participação na produção de aproximadamente 20% em 

relação ao cenário nacional (Figura 3). A Tabela 1 de produção regional de cimentos por estado 

no período de janeiro a setembro de 2020, evidência em detalhes a participação de cada estado, 

destacando o estado de Sergipe que é objeto de estudo, com uma produção de 1.627.259 

toneladas de cimentos no período, o que equivale a 17,6% do total produzido no Nordeste. 

Figura 3 – Produção regional de cimentos, conforme relatório anual do SNCI de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SNIC, 2019. 

Tabela 1 – Produção regional na produção de cimentos por estados – Período jan. – set./2020. 

Estados Produção (t) Porcentagem 

Maranhão 258.021 2,8% 

Piauí 0 0,0% 

Ceará 1.742.083 18,8% 

Rio Grande do Norte 718.295 7,8% 

Paraíba 2.425.007 26,2% 

Pernambuco 326.068 3,5% 

Alagoas 279.205 3,0% 

Sergipe 1.627.259 17,6% 

Bahia 901.183 9,7% 

Ajuste 986.200 10,6% 

Total Nordeste 9.263.321 100% 

Fonte: SNIC, 2019. Adaptado pelo autor. 
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3. OBJETIVO GERAL  

 

Analisar por 12 meses a concentração do poluente dióxido de enxofre (SO2) no Povoado 

Machado localizado na cidade de Laranjeiras em Sergipe. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

✓ Identificar locais para realização do monitoramento do poluente dióxido de enxofre 

conforme área de influência demonstrada no estudo de dispersão de uma indústria 

cimenteira da região. 

 

✓ Determinar a concentração do poluente dióxido de enxofre no povoado machado, 

utilizando o equipamento amostrador de pequenos volumes. 

 

✓ Comparar os resultados obtidos do monitoramento de dióxido de enxofre com os limites 

da legislação CONAMA conforme resolução nº 491, de 19 de novembro de 2018, que 

Dispões de padrões da qualidade do ar. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1 MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS – POVOADO MACHADO 

 

O município de Laranjeiras (Figura 4) fica localizado no leste de Sergipe, a 18 

quilômetros da capital Aracaju, mais precisamente na coordenada geográfica de longitude 37º 

9.961’ O e latitude 10º 48.251’ S, possuindo área territorial de 162,273 km2, com população em 

sua maioria predominantemente urbana, estimada em 2020 de 30.080 habitantes (IBGE, 2021).  

Figura 4 – Área de localização do município de Laranjeiras - Sergipe. 

Fonte: RIBEIRO, 2016. 

 

A economia da cidade possui a sua base na indústria e agricultura, com destaque para a 

cana-de-açúcar e a presença de industrias importantes como a UNIGEL (antiga 

Petrobrás/Fafen), Votorantim Cimentos, White Martins e Usina produtora de açúcar e álcool. 

Laranjeiras tem a terra rica em compostos de calcário e solo argiloso, e seu território é cheio de 

morros e colinas, possuindo clima quente e úmido, com chuvas predominantes no período de 

março a agosto (PREFEITURA DE LARANJEIRAS, 2021).  

 

A cidade de Laranjeiras (Figura 5) possui grande importância no estado de Sergipe, 

devido ao seu conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico. Por toda importância no 

desenvolvimento da região, Laranjeiras em 1995 foi tombado pelo Instituto do Patrimônio 
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Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), na cidade pode se ver arquitetura colonial, se 

destacando ruas, igrejas e edificações, totalizadas 500 edificações tombadas. Devido ao 

tombamento da parte histórica a cidade não tem prédios (IPHAN, 2021). 

Figura 5 – Cidade de Laranjeiras - Sergipe. 

 

Fonte: IPHAN, 2021. 

 

No município de Laranjeiras como é característica da divisão territorial de uma cidade, 

possui diversos bairros, mas também possui povoados que em sua maioria estão localizados na 

zona rural. A instalação dos equipamentos de medição da qualidade do ar para o poluente 

dióxido de enxofre (SO2), ficou alocado justamente na região onde fica localizado o Povoado 

Machado, conforme indicado no polígono em destaque da Figura 6. No item seguinte será 

demonstrado de que forma foi escolhido a localização de instalação dos equipamentos. 
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Figura 6 - Povoado machado, área de localização do estudo no município de Laranjeiras - 

Sergipe. 

Fonte: Google Earth, 2021. Adaptado pelo autor. 

 

4.2 DISPERSÃO ATMOSFÉRICA 

 

Através do Estudo de Dispersão de Poluentes Atmosféricos foi determinado a 

localização adequada para a realização dos monitoramentos do poluente dióxido de enxofre 

(SO2). O estudo foi elaborado através de modelagem matemática, sendo está a melhor 

ferramenta quando precisamos conhecer a influência de um poluente na qualidade do ar, para 

este caso foi utilizado o software AERMOD View versão 8.8.9, desenvolvido pela empresa 

Canadense Lakes Environmental, no qual a Ambimet possui a licença para uso. O modelo 

atende aos requisitos para desenvolvimento de software de dispersão de poluentes do EPA dos 

EUA. 

O Povoado Machado, é a região de instalação dos equipamentos, e está a 

aproximadamente 1,5 km de uma indústria de cimentos, que em seu processo possui emissão 

de dióxido de enxofre (SO2) para a atmosfera, podendo assim a região conter concentrações do 

poluente. Para a elaboração do estudo de dispersão, foi necessário inventariar as fontes 

potencialmente emissoras da indústria de cimentos, que após observação foi considerado como 

relevante fontes estacionárias (chaminés), fontes volumétricas (pilhas de armazenamento) e 

lineares (transporte de material vias). Os limites da área do empreendimento bem como as 

fontes estudadas, foram georreferenciadas, e os dados estruturais das fontes foram coletados, 

tais como: altura, diâmetro, velocidade, taxa de emissão, vazão e umidade.  
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Dados meteorológicos também foram necessários, e neste caso foram usados dados do 

período de 2015 a 2019, que foram provenientes da estação meteorológica do INMET (Instituto 

Nacional de Meteorologia) localizada no município de Aracaju/SE (A4009) e dados do 

Aeroporto internacional de Aracaju (SBAR). Os dados foram adquiridos e tratados para que 

possam ser processados pelo AERMET, para em seguida inserir no modelo AERMOD. As 

variáveis presentes no conjunto de dados necessários para o estudo dos ventos são: temperatura, 

umidade, pressão, direção, velocidade do vento, altura da camada de mistura, precipitação e 

radiação. 

O levantamento do relevo da região foi adquirido através do site: www.webgis.com, e 

pela classificação do sistema SRTM3/SRTM1, que contempla a caracterização do relevo de 

toda América Latina dentre outros, bem como divide a região terrestre em quadrantes, onde a 

menor divisão é a unidade graus, em coordenadas geográficas. Foram definidos para uso 

arquivos com localização de latitude-S:19° longitude-W:49° e latitude-S:20° e longitude-

W:49°, que contempla toda a área de influência incluindo o empreendimento. Os arquivos 

possuem resolução de 90m. 

 

4.2.1 Área de Influência 

 

A área de influência (Figura 7) foi escolhida de acordo com o interesse em questão, foi 

definida a área de 20 km x 20 km (400 km2), contemplando parte da região metropolitana de 

Aracaju, incluindo as cidades de Laranjeiras e Nossa Senhora do Socorro no estado de Sergipe. 
 

Figura 7 - Localização da área de influência definida para limitação do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS, 2020. 



33 

 

O estudo avalia apenas as concentrações além do limite da fonte emissora, ou seja, além 

dos limites da indústria. Os monitoramentos nas áreas internas da indústria seguem as 

metodologias e normas de higiene ocupacional, no caso em questão será avaliado as 

concentrações da qualidade do ar no ambiente externo, ou seja, na comunidade. 

 

4.2.2 Estudo dos Ventos 

 

Como citado anteriormente, existe diversas variáveis necessárias para elaboração do 

estudo do vento, e neste caso foi usado o período de dados de 2015 a 2019. A velocidade do 

vento possui papel determinante, pois de acordo com a sua velocidade por exemplo, a 

concentração do poluente na dispersão poderá dobrar ou ser reduzida à metade. A pluma 

emitida pela chaminé e as demais fontes de emissões de poluentes para a atmosfera, tende a 

seguir a direção do vento, e consequentemente os pontos receptores presentes naquela direção, 

serão os mais impactados. Na Figura 8 temos a distribuição de frequência das velocidades dos 

ventos demonstradas em classes de velocidades. 

Figura 8 - Distribuição da frequência de ventos (%) de acordo com a classe de vento (m/s) 

dos dados meteorológicos no período de 2015 a 2019. 

 
 

Fonte: LENTZ MEIO AMBIENTE, 2020. 
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A Figura 9 mostra as direções de origem do vento classificadas de acordo com as 

categorias de velocidade apresentadas em 9 classes (cores). Para análise da rosa dos ventos, 

deve-se observar que o centro da rosa é exatamente o centro do ponto analisado, ou seja, a 

indústria de cimentos, e as barras gráficas representam as direções dos ventos. Os diferentes 

tons observados na rosa dos ventos representam o tempo em percentual que cada faixa de 

velocidade soprou em uma determinada direção. Observa-se ventos da região sudeste. 

 

Figura 9 – Histograma direcional do vento com as categorias de velocidade, direção e da 

ocorrência de calmaria no período de 2015 a 2019 - Rosa dos ventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LENTZ MEIO AMBIENTE, 2020. 

 

Figura 10 – Sobreposição aérea do histograma direcional do vento conforme Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth, 2021. Adaptado pelo autor. 
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4.2.3 Altura da Camada de Mistura 

 

Altura da camada de mistura é uma variável que faz parte dos dados meteorológicos que 

são inseridos no software para modelagem, é nesta região que ocorre a dispersão dos poluentes, 

como também a agitação dos ventos. A altura está diretamente ligada ao aquecimento do solo 

pela radiação solar, aumentando principalmente por volta de 12 horas, e declinando no fim da 

tarde com o pôr do sol (AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS, 2020).  

 

4.2.4 Relevo da Área de Influência 

 

O relevo pode interferir diretamente na dispersão dos poluentes, pois é um dos primeiros 

obstáculos quando os ventos sopram na sua direção, e neste caso ocorre a deposição dos 

poluentes nesta elevação. O relevo da região de estudo não tem grandes influência, como 

demonstrado na Figura 11, o que facilita a dispersão dos poluentes. A Figura 11 foi 

georreferenciada em coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM). 

Figura 11 - Visualização em 2D do relevo da região delimitada para o estudo. 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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4.2.5 Pontos Receptores 

 

Os pontos receptores são inseridos com a finalidade de apresentarem os valores de 

concentração do poluente analisado, em sua localização. Neste caso, os pontos foram inseridos 

numa área de 20 km x 20 km, distribuídos uniformemente, afastados 1000 metros um do outro. 

A Figura 12 apresenta a malha de pontos receptores utilizados. 

Figura 12 - Visualização da distribuição dos pontos receptores, que possuem a finalidade de 

apresentarem os valores da concentração do poluente em sua localização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 

4.3 ÁREA DE LOCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

O estudo de dispersão do poluente dióxido de enxofre, apresentou como imagem (Figura 

13) as áreas com maior possibilidade de deposição do poluente com maior concentração, sendo 

as áreas laranja e vermelha, prioritárias para instalação de equipamentos de medição in loco. A 

imagem gerada pelo software está sobreposta em imagens áreas do google Earth, facilitando a 

identificação do local adequado. Vale ressaltar que o estudo considera apenas a contribuição do 

que é emitido pelo empreendimento, ou seja, a medição por equipamento no local pode ter 

contribuição de outras fontes geradoras de dióxido de enxofre na região, como a combustão de 

gasolina, óleo diesel e óleo combustível industrial.  
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Figura 13 – Linhas de isoconcentração de SO2 para concentrações de média 24 horas, 

sobrepostas em imagens aéreas. 

 

Fonte: AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS, 2020. 

 

A escolha dos pontos para o monitoramento foi a orientação apontada pelo estudo de 

dispersão atmosférica realizado na região, considerando as condições do local de instalação, 

tais quais altitude do local, instalação elétrica disponível e condições de preservação da 

integridade do equipamento. O amostrador deve ficar em local afastado de árvores, edifícios e 

obstáculos grandes, devendo sempre ficar no mínimo duas vezes a altura do obstáculo mais 

próximo. O Quadro 3 apresenta a identificação dos locais escolhidos e as coordenadas 

geográficas em UTM dos pontos. A figura 14 apresenta através da imagem aérea a localização 

dos pontos. 

Quadro 3 – Identificação dos locais de instalação dos equipamentos e suas coordenadas 

geográficas. 

Ponto Local Longitude Latitude 

1 Hospital Laranjeiras – Casa de morador 37º 10.346’ O 10º 48.814’ S 

2 Povoado Machado - Campo 37º 10.449’ O 10º 49.084’ S 

3 Povoado Machado - Fazenda 37º 10.631’ O 10º 49.332’ S 

4 Hotel Fazenda Boa Luz 37º 11.063’ O 10º 50.247’ S 

Fonte: Autor, 2021. 
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Figura 14 – Imagem aérea dos locais de instalação dos equipamentos. 

 

Fonte: Google Earth, 2021. Adaptado pelo autor. 

Figura 15 – Linhas de isoconcentração de SO2 para concentrações de média 24 horas, 

sobrepostas em imagens aéreas com os locais de instalação sugeridos. 

 

Fonte: AMBIMET MONITORAMENTOS AMBIENTAIS, 2020. Adaptado pelo autor. 
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4.4 MONITORAMENTO DE DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO2) 

 

Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018, dispões de padrões para 

qualidade do ar dos seguintes parâmetros: Material particulado (PTS, MP10 e MP2,5), Dióxido 

de Enxofre (SO2), Dióxido de nitrogênio (NO2), Ozônio (O3), Fumaça, Monóxido de carbono 

(CO) e Chumbo (Pb). O monitoramento do parâmetro Dióxido de enxofre (SO2) foi escolhido 

por fazer parte do processo da indústria de cimentos que fica próximo ao local, por relatos da 

comunidade sobre odor característico de enxofre, e principalmente pela ausência de limites 

padrões para emissão do poluente dióxido de enxofre em chaminés determinado em legislações 

no Brasil, que até então tinha a Resolução CONAMA nº 264, de 26 de agosto de 1999, que 

definia licenciamento de fornos rotativos de produção de clínquer para atividades de 

coprocessamento de resíduos, e as Resoluções CONAMA 382/2006 e 436/2011, que 

estabelecia limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes da indústria do cimento 

Portland.  

Em 2020, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o CONAMA, publicou uma nova 

resolução que dispõe sobre o licenciamento da atividade de coprocessamento de resíduos em 

fornos rotativos de produção de clínquer, a Resolução CONAMA/MMA nº 499 de outubro de 

2020, que contemplou limites para o parâmetro óxido de enxofre (SOx) medido como dióxido 

de enxofre (SO2). 

 

4.4.1 Equipamento – Amostrador de Pequeno Volume (APV) - Trigás 

 

Os monitoramentos foram realizados utilizando equipamentos amostradores de 

pequenos volumes (APV) conforme Figuras 16 e 17, comumente conhecidos como trigás, por 

possibilitar a coleta de um a três gases simultâneos no ar ambiente. Os gases que podem ser 

coletados são Dióxido de Enxofre (SO2), Dióxido de Nitrogênio (NO2), Ácido Sulfídrico (H2S) 

e Amônia (NH3). O funcionamento do equipamento se dar através de frascos de vidros em série, 

que mediante o uso de uma bomba de vácuo, coleta o gás atmosférico do local, fazendo 

borbulhar em soluções preparadas para absorção do poluente que se deseja quantificar, 

seguindo para análise posterior em laboratório (ENERGÉTICA QUALIDADE DO AR, 2015). 
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Figura 16 – Esquema de funcionamento do amostrador de pequeno volume – APV – Trigás. 

 

Fonte: ENERGÉTICA QUALIDADE DO AR. Disponível em: <https://www.energetica.ind.br/wp-

content/uploads/2016/01/env1_trigas_rev_02.pdf>. Acesso em: 30 mai. 2021. 

 

O ar ambiente foi coletado por um funil invertido conectado a uma mangueira flexível, 

que possui a função de evitar a possibilidade de entrada de água em períodos de chuvas. O gás 

coletado passou por um filtro para retenção de partículas ou gases interferentes, seguindo direto 

para um tubo de vidro chamado manifold, que distribuiu o gás para os três frascos 

borbulhadores com ponta pipetada, que por sua vez possuem orifícios críticos instalados que 

limitam e controlam a vazão continua do gás, antes de borbulhar com a solução absorvedora. 

Vale ressaltar que antes do gás entrar em contato com a solução absorvedora, o mesmo só entra 

em contato com vidro e mangueiras especiais, que são materiais inertes e praticamente não 

absorventes de substâncias químicas de interesse (ENERGÉTICA QUALIDADE DO AR, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

https://www.energetica.ind.br/wp-content/uploads/2016/01/env1_trigas_rev_02.pdf
https://www.energetica.ind.br/wp-content/uploads/2016/01/env1_trigas_rev_02.pdf
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Figura 17 – Amostrador de pequeno volume – APV – Trigás – Imagem aproximada. 

  

Fonte: Autor, 2021. 

 

Para a verificação das vazões dos orifícios críticos, foi utilizado um dispositivo de 

medidor de vazão conhecido como bolhômetro conforme Figura 18, que medindo o tempo gasto 

para o deslocamento da bolha de sabão em um tubo de vidro de volume conhecido, se determina 

a vazão. 

Figura 18 – Bolhômetro para verificação da vazão dos orifícios críticos, utilizados para 

confirmar a vazão ideal para amostragem do ar. 

 

Fonte: ENERGÉTICA QUALIDADE DO AR, 2015. 
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4.4.2 Procedimento de Amostragem 

 

O monitoramento foi realizado em intervalos de 6 em 6 dias, e todas amostragens 

tiveram início no mesmo dia de cada mês, diferentes apenas por alguns minutos ou horas, 

devido ao procedimento necessário para iniciar as coletas e a distância para o deslocamento 

entre pontos. A metodologia utilizada para amostragem e ensaios laboratoriais foi a ABNT 

NBR 12979/1993 – Atmosfera – Determinação da concentração de dióxido de enxofre pelo 

método do peróxido de hidrogênio.  

As soluções absorvedoras de peróxido de hidrogênio 0,3%, foram preparadas no 

laboratório e armazenadas em frasco âmbar de 100 mL, para evitar a oxidação. Foram 

transferidos para os frascos o volume de 70 mL, todas amostras são envolvidas em plásticos 

bolhas (Figura 19) para evitar a quebra devido ao impacto com as demais amostras, e o 

transporte ocorre em caixas de isopor. Cada frasco possui etiquetas com identificação, que 

possuem informações como: número de identificação, identificação da solução, concentração 

da solução, data de validade, data de envase, lote do reagente utilizado para o preparo da solução 

e nome do responsável pelo preparo. Todas as informações foram necessárias e controladas 

para que fosse possível a rastreabilidade e controle de qualidade. 

Figura 19 – Frascos âmbar com solução de peróxido de enxofre 0,3%, utilizado como 

solução absorvedora para o poluente SO2 nas amostragens. 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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As amostragens foram realizadas em 24h, e o funil de captação do ar ficou acima de 2 

metros, conforme preconiza a metodologia. Foi instalado orifício crítico com vazão de 

amostragem do gás de 2 L/min, confirmada pelo dispositivo de medição de vazão bolhômetro. 

Para iniciar a amostragem, foi utilizado um multímetro para verificar a tensão do ponto de 

energia disponível, confirmando se é a mesma do amostrador, ou se será necessário o uso de 

transformador, em seguida garantir que todos os materiais e vidrarias foram limpos e se 

encontram em condições adequadas de uso.  A solução foi transferida do frasco âmbar para o 

frasco borbulhador (também conhecido por frasco drechsel) no sistema de amostragem, e 

anotado em folha de campo, local, data, horário de instalação e valor indicado no horímetro. 

Foi programado o timer com o horário de início e termino da amostragem, pelo tempo indicado 

no método, 24h.  

Após a finalização, foi anotado na mesma folha de campo que possui os dados iniciais, 

o valor final do horímetro, e a data e hora final da amostragem. Os valores finais e iniciais foram 

subtraídos para verificação do tempo de amostragem, que não deve ser menor do que 23 h e 

maior do que 25 h, caso contrário, realizar nova amostragem. Com cuidado foi transferida a 

amostra coletada para o frasco âmbar, deixando escorrer bem o líquido, e seguir com os mesmos 

procedimentos de transporte do laboratório para o local de amostragem.  

As figuras abaixo demonstram os locais que foram utilizados para realização dos 

monitoramentos de SO2. 
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Figura 20 – Ponto 01 - Hospital Laranjeiras – Casa do morador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Figura 21 – Ponto 02 - Povoado Machado – Campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Figura 22 – Ponto 03 - Povoado Machado - Fazenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Figura 23 – Ponto 04 - Hotel Fazenda boa luz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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No laboratório a amostra passou pelo procedimento de recebimento de amostra, na qual 

verifica se não houve avaria no frasco, vazamento e se todas as informações de coleta foram 

anotadas. Para determinação da concentração do dióxido de enxofre, foram usadas soluções 

como indicador misto, ácido sulfúrico 0,4 N, ácido sulfúrico 0,004 N e tetraborato de sódio 

0,004 N, a solução de ácido sulfúrico 0,004 N precisa ser padronizada, conforme procedimento 

de controle de padronização do laboratório. Em seguida, a amostra de peróxido de hidrogênio 

3% foi preparada para análise, e titulada usando a solução de tetraborato de sódio 0,004 N ou 

ácido sulfúrico 0,004 N como titulante, anotando o volume de titulante gasto na análise na 

planilha de bancada. 

Figura 24 – Análise das amostras coletadas, para procedimento de titulação. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

 

Para determinar a concentração do poluente dióxido de enxofre, foi calculado o volume 

de ar amostrado durante a amostragem, usando a fórmula abaixo. 

                                         

(4)     Var = 10-3 x Q x T 

 

Em que: 

 Var = volume de ar amostrado, em m3; 

 Q = vazão do sistema de amostragem, em L/min; 

 T = tempo real de amostragem, em min. 
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Com o volume determinado, foi utilizado a fórmula abaixo para determinar a 

concentração do poluente na amostragem de 24 h, com vazão de 2 L/min. 

 

(5) 

 

Em que: 

 CSO2 = concentração de dióxido de enxofre, em µg/m3 

 Vsolução = volume de solução de tetraborato de sódio 0,004 N gasto na titulação, em mL 

 Var = volume de ar amostrado, em m3 

 

4.5 PRECIPITAÇÃO PLUVIAL 

 

Em Sergipe o período de maior precipitação pluvial ocorre nos meses de abril, maio, 

junho, julho e agosto. Compilando dados de precipitação obtidos do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), mais especificamente da estação automática de Aracajú (A409), 

localizada conforme indicado na Figura 25, do período de abril de 2020 a março de 2021, foi 

gerado a Figura 28, que indica o somatório de precipitação pluvial em mm. A estação de 

Aracajú foi escolhida por ser mais próxima da cidade de Laranjeiras.  

Figura 25 – Localização da estação meteorológica de Aracajú (A409), utilizada para compilar 

os dados de precipitação pluvial. 

 

Fonte: INMET, 2021. Adaptador pelo Autor. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados foram comparados com os limites padrões indicados pela Resolução 

CONAMA nº 491, de 19 de novembro 2018, segundo padrões intermediários da qualidade do 

ar PI-1, considerando período de referência de 24h de amostragem, conforme Tabela 2. 

Tabela 2 – Limites padrões indicados pela resolução CONAMA nº 491/2018, para dióxido de 

enxofre – SO2. 

Poluente Atmosférico Período de Referência 
PI-1 

µg/m³ 

Dióxido de Enxofre - SO2 
24 horas 125 

Anual 40 

Fonte: MMA, 2018. Adaptado pelo autor. 

 

As amostragens foram realizadas de 6 em 6 dias, nos 4 pontos indicados conforme o 

Quadro 3. As Tabelas abaixo 3 e 4 demonstram os resultados das amostragens realizadas de 

abril de 2020 a março de 2021, na qual compila todos os resultados, organizando de forma mais 

objetiva os dados obtidos, local de monitoramento, data e período de realização de amostragem 

e valor máximo permitido.  
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Tabela 3 – Resultados das amostragens do monitoramento de dióxido de enxofre (SO2) – 

Período de monitoramento: abril a setembro/2020. 

Mês Coleta Data 

Hospital Laranjeiras 

- Casa de Morador 

Povoado Machado - 

Campo 

Povoado Machado - 

Fazenda 
Fazenda Boa Luz 

CONAMA 

491/2018 

Resultados (µg/m³) 
VMP (*) 

(µg/m³) 

A
B

R
IL

/2
0

2
0
 

1º 06/04/2020 2,63 2,63 2,65 2,65 

125 

2º 12/04/2020 7,93 10,63 13,29 10,66 

3º 18/04/2020 13,03 13,06 13,15 18,42 

4º 24/04/2020 13,11 13,11 13,22 13,22 

5º 30/04/2020 2,65 2,65 2,65 2,65 

M
A

IO
/2

0
2
0
 

1º 05/05/2020 2,61 52,30 2,61 2,61 

125 

2º 11/05/2020 2,59 2,59 2,60 2,58 

3º 17/05/2020 2,62 2,63 2,63 2,62 

4º 23/05/2020 2,65 2,65 2,65 2,64 

5º 29/05/2020 2,63 2,63 2,63 2,63 

J
U

N
H

O
/2

0
2
0
 1º 04/06/2020 10,75 19,93 5,26 6,58 

125 

2º 10/06/2020 12,40 34,66 5,17 8,27 

3º 16/06/2020 6,98 9,31 15,52 18,21 

4º 22/06/2020 7,75 23,51 8,29 17,52 

5º 28/06/2020 5,01 14,51 7,92 12,92 

J
U

L
H

O
/2

0
2
0
 

1º 01/07/2020 85,72 14,51 84,26 2,64 

125 

2º 07/07/2020 7,97 9,36 6,76 12,03 

3º 13/07/2020 1,29 10,38 2,59 130,96 

4º 19/07/2020 6,55 5,25 4,45 62,95 

5º 25/07/2020 5,17 5,70 2,59 23,48 

A
G

O
S

T
O

/2
0

2
0

 

1º 01/08/2020 2,58 4,37 5,77 32,24 

125 

2º 06/08/2020 2,60 10,38 2,60 25,47 

3º 13/08/2020 4,62 2,57 1,54 2,61 

4º 18/08/2020 3,36 4,37 1,56 2,62 

5º 24/08/2020 1,84 43,86 1,56 1,58 

6º 30/08/2020 3,12 38,49 1,57 1,04 

S
E

T
E

M
B

R
O

/2
0
2

0
 

1º 05/09/2020 3,66 18,32 5,51 32,11 

125 

2º 11/09/2020 27,73 33,28 6,52 2,60 

3º 17/09/2020 9,99 3,94 3,15 11,04 

4º 23/09/2020 2,60 2,34 13,06 9,89 

5º 28/09/2020 18,25 15,15 15,41 13,49 

O
U

T
U

B
R

O
/2

0
2

0
 1º 05/10/2020 6,77 93,17 16,53 9,76 

125 

2º 11/10/2020 5,18 0,26 0,26 0,26 

3º 17/10/2020 0,26 6,48 0,26 0,26 

4º 23/10/2020 2,60 4,44 2,34 1,30 

5º 29/10/2020 7,31 19,11 20,31 9,89 
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N
O

V
E

M
B

R
O

/2
0

2
0
 

1º 04/11/2020 5,22 7,87 19,04 24,13 

125 

2º 10/11/2020 13,30 18,75 21,36 19,04 

3º 16/11/2020 11,22 17,75 20,09 19,83 

4º 22/11/2020 12,15 16,38 19,29 22,78 

5º 28/11/2020 11,87 15,97 18,55 21,09 

D
E

Z
E

M
B

R
O

/2
0

2
0
 

1º 04/12/2020 66,03 34,79 22,76 60,16 

125 

2º 10/12/2020 52,04 70,27 14,51 21,88 

3º 16/12/2020 35,17 81,36 54,50 71,64 

4º 22/12/2020 25,35 31,60 28,17 40,87 

5º 28/12/2020 37,72 50,29 47,22 46,10 

J
A

N
E

IR
O

/2
0

2
1
 1º 03/01/2021 23,62 41,47 16,47 35,56 

125 

2º 09/01/2021 22,76 7,06 16,28 13,02 

3º 15/01/2021 9,43 25,92 26,24 25,34 

4º 21/01/2021 2,10 8,63 16,21 9,13 

5º 27/01/2021 2,10 11,68 17,13 14,55 

F
E

V
E

R
E

IR
O

/2
0

2
1
 

1º 02/02/2021 0,26 0,26 16,12 10,15 

125 

2º 08/02/2021 0,26 7,06 30,83 9,13 

3º 14/02/2021 4,46 6,79 45,63 36,70 

4º 20/02/2021 0,26 0,27 0,27 0,26 

5º 26/02/2021 0,26 0,26 10,18 10,97 

M
A

R
Ç

O
/2

0
2
1
 1º 04/03/2021 0,26 19,29 7,04 17,45 

125 

2º 10/03/2021 4,17 15,95 16,47 15,42 

3º 16/03/2021 0,27 0,27 0,26 0,26 

4º 22/03/2021 12,25 16,03 13,87 15,53 

5º 28/03/2021 0,26 11,17 27,87 6,77 

(*) Valor Máximo Permitido – VMP / Padrões de emissão avaliados conforme Resolução CONAMA n° 491 de 19 de 

novembro 2018. 

Fonte: Autor, 2021. 

 

 Comparando os resultados das Tabelas 3 e 4, com o limite padrão estabelecido de 24 

horas de amostragem pela Resolução CONAMA nº 491/2018, apenas o resultado do dia 

13/07/2020, amostragem do Ponto 04 – Fazenda Boa Luz com 130,96 µg/m³, apresentou 

resultado acima do limite de 125 µg/m³, fato que não se repete ao longo das demais amostragens 

realizadas no período. 

Analisando os resultados obtidos nas amostragens, foi observado uma grande variação 

de resultados entre amostragens do mesmo ponto, ou ainda quando comparado a pontos 

diferentes, como por exemplo a 1º amostragem de março de 2021, que apresentou resultados 

0,26 µg/m³, 19,29 µg/m³, 7,04 µg/m³ e 17,45 µg/m³, respectivamente para os pontos 01, 02, 03 

e 04. Essa ocorrência já era esperada, por se tratar de um monitoramento que possui muitas 
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variáveis envolvidas, e que cada uma delas pode possuir contribuição significativa para a 

concentração encontrada, como por exemplo as condições meteorológicas (temperatura, 

pressão, radiação, precipitação, umidade, velocidade e direção do vento), frequência de 

amostragem, método de coleta e análise, taxas de emissões do poluente na região e relevo. Da 

mesma forma, a ausência de determinadas variáveis pode causar resultados constantes e de 

baixa concentração entre amostragens do mesmo ponto e em pontos diferentes, como por 

exemplo as amostragens das coletas 2º, 3º, 4º e 5º do mês de maio de 2020. 

Na Figura 26, foi observado que a concentração do poluente quando presente na região, 

consegue ser quantificado em todos os pontos, de certa forma com comportamento semelhante, 

ou seja, se em um ponto apresenta resultado, os demais também irão apresentar, com algumas 

exceções que apresentam resultados que destoam dos demais. Segundo CLEMENTE (2000), o 

SO2 quando emitido por chaminés altas, grande parte do poluente é depositado dentro de um 

raio de alguns quilômetros, o que pode explicar a presença na região. 

 

 

Figura 26 – Média mensal dos resultados das amostragens do monitoramento de dióxido de 

enxofre (SO2) – Período de monitoramento: abril/2020 a março/2021. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

  

 Os resultados da Figura 27 que dispõe das médias do período de abril de 2020 a março 

de 2021, equivalente a 1 ano, quando comparados com o limite padrão anual de 40 µg/m³ 

estabelecido pela Resolução CONAMA nº 491/2018, os pontos 01, 02, 03 e 04, com suas 

respectivas concentrações 10,91 µg/m³, 17,54 µg/m³, 13,71 µg/m³ e 17,82 µg/m³, apresentam-
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se em conformidade. A frequência de monitoramentos para no período de 1 ano é necessária 

para o comparativo da média dos resultados obtidas com o limite padrão anual. 

Figura 27 – Média do período total dos resultados das amostragens do monitoramento de 

dióxido de enxofre (SO2) – Período de monitoramento: abril/2020 a março/2021. 

 

Fonte: Autor, 2021. 

Comparando os dados do somatório de precipitação pluvial (Figura 28) com a média 

mensal dos resultados das amostragens do monitoramento de dióxido de enxofre (SO2) (Figura 

26), foi observado que o período de maior precipitação ocorreu nos meses de abril, maio e 

junho, e o dados da média não ultrapassaram o limite estabelecido nesses 3 meses citados, uma 

possibilidade que possa explicar este fenômeno é que, de acordo Vallero (2008) o dióxido de 

enxofre pode reagir com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre (SO3), que podendo reagir 

com o H2O formar o ácido sulfúrico. Seguindo o mesmo princípio, no mês de dezembro de 

2020, foi observado as maiores médias de concentração do SO2, e a menor precipitação pluvial 

do período do estudo.  

O monitoramento utiliza o método para determinação de SO2, e com a transformação 

do poluente para ácido sulfúrico (H2SO4) não pode ser quantificado pelo método, o que explica 

os resultados baixos nos meses de maior precipitação. 

10,905
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,000 10,000 20,000 30,000 40,000
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Figura 28 – Somatório de precipitação pluvial em mm – Período de abril/2020 a março/2021. 

 

Fonte: INMET, 2021. Adaptador pelo Autor. 

 

Um ponto importante para se avaliar, são os resultados quando comparados com os 

níveis de atenção, alerta e emergência para o poluente e sua concentração, que possui seus 

limites indicados pela legislação conforme Tabela 5. O acompanhamento do crescimento das 

concentrações do poluente, é um importante indicativo para a tomada de ações mitigadoras das 

emissões na região. Para o caso em estudo, os resultados estão distantes dos limites, mas toda 

atenção e acompanhamento é importante, pois a depender dos níveis atingidos, pode trazer 

graves consequências para o meio ambiente.  

 

Tabela 5 – Níveis de atenção, alerta e emergência para o poluente e sua concentração – SO2. 

Nível 
Poluentes e concentrações 

SO2 µg/m³ (média de 24h) 

Atenção 800 

Alerta 1.600 

Emergência 2.100 

Fonte: MMA, 2018. Adaptado pelo autor. 

 

Na Figura 29, foi realizado uma análise estatística sobre a variabilidade dos resultados 

de cada ponto monitorado através do gráfico Box-Plot. Esta análise consiste estudar as 

variações em um determinado conjunto de dados, no qual são montados gráficos em formas de 

caixas onde são representadas primeiro quartil (Q1), mediana e terceiro quartil (Q3), também 
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são apresentados o número mínimo e número máximo através das linhas retas verticais 

originadas no primeiro e terceiro quartis. 

Como já citado anteriormente o gráfico reforça que as maiores médias de concentrações 

ocorreram no mês de dezembro/2020, com valores 43,26 µg/m³, 53,66 µg/m³, 33,43 µg/m³ e 

48,13 µg/m³ (respectivamente pontos de 1 a 4), fato explicado pela baixa precipitação pluvial 

no período, inclusive com a dispersão de dados semelhantes, destoando um pouco apenas no 

ponto povoado machado – campo, que apresentou maior variabilidade de resultados.  

Os pontos fazenda boa luz e povoado machado campo, tiveram as maiores dispersões 

de resultados, conforme demonstrado nas caixas, o que traz uma certa imprevisibilidade, pois 

ora tem valores muito baixos, ora se tem valores altos. Inclusive os resultados do ponto fazenda 

boa luz no mês de julho/2020 obteve a maior dispersão de resultados com valor 50,92 e maior 

valor máximo 130,96 µg/m³ de toda análise estatística. Este ponto dentre os demais é o que 

possui a maior altitude, fato que pode explicar a variabilidade, visto não se encontrar tão 

próximo da área de maior influência de deposição do poluente. 

No mês de maio/2020, ocorreu os menores resultados e a menor variação de dados em 

todos os pontos no período anual monitorado, observado pelo achatamento das caixas. Outra 

característica interessante neste fato é a média, que ficou exatamente encima da caixa, exceto 

no ponto povoado machado – campo, que ficou acima da caixa, muito em função do ponto 

outlier que é um resultado discrepante dos demais. Analisando os locais monitorados, todos 

apresentaram outlier, com destaque para os pontos hospital laranjeiras, povoado machado 

fazenda e campo, com os maiores pontos discrepantes 85,72 µg/m³, 84,26 µg/m³, e 93,17 µg/m³, 

respectivamente nos meses de julho e outubro/2020.  
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Figura 29 – Análise da variabilidade dos resultados obtidos das Tabelas 3 e 4 utilizando 

gráficos Box-Plot. 
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6. CONCLUSÕES 

 

A análise da concentração do poluente dióxido de enxofre foi determinada através dos 

monitoramentos realizados conforme Ponto 01 Hospital Laranjeiras – Casa do Morador, Ponto 

02 Povoado Machado – Campo, Ponto 03 Povoado Machado – Fazenda e Ponto 04 Hospital 

Fazenda Boa Luz. A escolha seguiu a indicação do estudo de dispersão de poluentes 

atmosféricos, que demonstrou a área de maior concentração. Os pontos 01, 02 e 03, estão 

localizados na área de maior concentração do poluente conforme indicado pelo estudo, o ponto 

04 (Hotel Fazenda Boa Luz) apesar de se encontrar fora da área indicada, foi escolhida por ser 

próximo a área de recreação. 

Foram instalados 4 equipamentos amostradores de pequenos volumes, que coletaram 

amostras e foram analisadas conforme metodologia indicada ABNT NBR 12979/1993 – 

Atmosfera – Determinação da concentração de dióxido de enxofre pelo método do peróxido de 

hidrogênio. Todas as concentrações das amostragens realizadas ao longo do período de 

abril/2020 à março/2021 foram determinadas. 

 Os resultados amostrados em 24h, foram comparados com o limite padrão estabelecido 

de 24 horas de amostragem pela Resolução CONAMA nº 491/2018, apenas o resultado da 3º 

amostragem do Ponto 04 – Fazenda Boa Luz com 130,96 µg/m³, apresentou resultado acima 

do limite de 125 µg/m³, fato que não se repete ao longo das demais amostragens realizadas no 

período. Comparando também os resultados que dispõe das médias do período de abril de 2020 

a março de 2021, equivalente a 1 ano, quando comparados com o limite padrão anual de 40 

µm/m³ estabelecido pela Resolução CONAMA nº 491/2018, os pontos 01, 02, 03 e 04, com 

suas respectivas concentrações 10,91 µg/m³, 17,54 µg/m³, 13,71 µg/m³ e 17,82 µg/m³, 

apresentam-se em conformidade.  

Vale ressaltar a importância de manter uma periodicidade de monitoramento em 

qualquer estudo de qualidade do ar de uma determinada região, pois são muitas variáveis 

envolvidas que podem contribuir com os resultados obtidos, desde as condições 

meteorológicas, relevo, frequência de emissões do poluente na região, método de amostragem 

e análise, entre outros.  
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