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Resumo 

A poluição atmosférica em Juiz de Fora vem sendo motivo de preocupação cada vez 

maior devido ao aumento das emissões de poluentes. Com a falta de uma rede de 

monitoramento, não se pode afirmar a qualidade do ar na cidade; apenas percebe-se 

visualmente a emissão de poluentes tanto por fontes fixas quanto por fontes móveis. A 

dispersão de poluentes é influenciada diretamente pelas características atmosféricas, 

relevo e fontes emissoras. Em Juiz de Fora, devido ao fundo do vale do rio Paraibuna, 

há uma direção preferencial do vento de Norte - Sul, indicando que a dispersão de 

poluentes também seja preferencialmente nesse sentido. O objetivo deste trabalho é 

fazer o diagnóstico e avaliar a distribuição espacial da pluma de material particulado 

(MP) e dióxido de enxofre (SO2) para diferentes cenários de dispersão de poluentes 

(janeiro e maio). A dispersão de poluentes foi obtida por modelamento matemático, 

utilizando o modelo gaussiano de pluma de dispersão atmosférica Industrial Industrial 

Surce Complex, Plume Rise Model Enhancements (ISC-PRIME), desenvolvido pela 

Environmental Protection Agency (EPA). Os dados meteorológicos de entrada do 

modelo foram obtidos através de um levantamento meteorológico, de frequência e 

direção dos ventos, detalhado para o ano de 2010 a 2014. Os dados de fonte foram 

obtidos através de processos de revalidação da licença de operação de duas indústrias 

localizadas na área industrial da cidade. Tal procedimento permitiu a elaboração do 

diagnóstico da direção predominante da pluma de poluentes gerada na área industrial de 

acordo com condições meteorológicas, relevo e características da fonte. Os resultados 

mostram que apesar da direção preferencial dos ventos ser de norte, levando o poluente 

para o sul, nos meses de maio há uma concentração maior de poluentes indo em direção 

contrária. Além disso, quando é feita a simulação das médias diárias, nota-se que para o 

SO2 em todos os meses estudados a concentração ultrapassa a permitida pela Norma 

CONAMA 03/1990, o que não acontece com o material particulado, que em todos os 

casos se manteve dentro dos limites recomendados. 

 

Palavras-chave: ISC-PRIME, dispersão de poluentes, Juiz de Fora. 
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1. INTRODUÇÃO 

A poluição atmosférica vem sendo motivo de preocupação cada vez maior no mundo, 

tanto para a população quanto para os gestores da qualidade do ar em centros urbanos, 

devido ao aumento das emissões de poluentes decorrente principalmente da atividade 

humana. Foi na segunda metade do século XX que a poluição do ar ganhou destaque 

entre a sociedade e a comunidade técnico-cientifica (VELLOSO, 2007). Porém a 

poluição atmosférica não é um processo recente e de inteira responsabilidade humana, 

tendo a própria natureza se encarregado durante anos a participar desse processo, com 

lançamentos de gases e materiais particulados oriundos de atividades vulcânicas, por 

exemplo. Mas as atividades antrópicas acabam intensificando a poluição do ar com os 

lançamentos contínuos e em grandes concentrações. 

Segundo BRAGA et al. (2005) e VELLOS (2007) com o passar do tempo muitos casos 

de eventos de poluição tiveram registro no mundo como: Meuse Valley, 1930 – Bélgica, 

onde ocorreu uma inversão térmica pouco comum durante uma semana e ocasionou o 

aumento da concentração de poluentes levando a um aumento de número de internações 

devido a problemas respiratórios, havendo óbitos de pessoas da terceira idade; Donora, 

1948 – Pensilvânia, também causado por uma forte inversão térmica, onde após uma 

semana 43% da população sofria de problemas respiratórios e no terceiro dia já vinham 

a óbito vinte pessoas; Nova York, 1953 – EUA, quando foi registrado um aumento no 

nível de óxido de enxofre, havendo um aumento significativo no número de óbitos 

principalmente de pessoas acima de 50 anos; Cubatão, 1984/1985 – Brasil, onde a 

grande atividade industrial da cidade da Baixada Santista levou a poluição atmosférica 

ao auge quando foram registrados nascimento de bebês acéfalos devido à grande 

emissão de poluentes associadas à condições meteorológicas que dificultavam a 

dispersão dos poluentes chegando a ocorrer chuvas ácidas. Atualmente, de 366 grandes 

cidades na China examinadas pelo Greenpeace, 80% não respeitam as normas nacionais 

de qualidade do ar, e as metrópoles chinesas encontram-se regularmente cobertas por 

uma pluma de poluentes emitidos pelas indústrias, principalmente as termelétricas à 

carvão mineral, e pelos veículos (G1, 2016).  

O estudo da poluição atmosférica é de grande importância, pois ela sempre apresenta 

algum impacto sobre o bem-estar humano, além de efeitos adversos ao meio ambiente e 
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aos materiais. Em Juiz de Fora não é diferente, porém, com a falta de uma rede de 

monitoramento, não se pode afirmar a qualidade do ar na cidade; apenas percebe-se 

visualmente as emissões de poluentes tanto por fonte fixa quanto por fontes móveis. 

Juiz de Fora é um município localizado na mesorregião Zona da Mata Mineira, no Vale 

do Rio Paraibuna, sub-bacia do Rio Paraíba do Sul, a aproximadamente 21º41’40” de 

latitude sul e 43º20’40’’ de longitude oeste, com uma população estimada para 2014 de 

550.710 habitantes em uma área de 1.435.664 km², segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2014). A cidade é caracterizada como 

montanhosa, com altitudes de aproximadamente 1.000 m nos pontos mais elevados, 

cerca de 670 m a 750 m nos fundos de vale e níveis médios de cerca de 800 m de 

altitude (PJF, 1996, apud TORRES e MARTINS, 2005). A figura 1 apresenta 

fotografias da cidade, ilustrando o fundo de vale do Rio Paraibuna (CESAMA, 2014). 

Figura 1: Imagem ilustrando o fundo de vale do Rio Paraibuna.

 

Segundo BASTOS (2000) o processo de industrialização de Juiz de Fora teve início no 

final do século XIX e início do século XX. Nesse período a cidade era considerada o 

maior centro industrial de Minas Gerais, com pequenas e médias indústrias com 

tecnologias mais sofisticadas nos setores têxtil, metalúrgico e da construção. Era 

chamada de “Manchester Mineira” em referência ao maior centro industrial da época, a 

cidade inglesa de Manchester. Nos anos 30 e 40, Juiz de Fora permaneceu crescendo, 

embora já apresentasse sinais de crise que permaneceriam até o fim da Segunda Guerra 
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Mundial em 1941 (BASTOS, 2000). Na década de 50, o declínio do Rio de Janeiro 

impedia que a dinâmica econômica chegasse a Juiz de Fora, ocorrendo o decaimento da 

atividade industrial tradicional, consolidando a capital Belo Horizonte como principal 

pólo do estado, produtora de bens de consumo duráveis (siderúrgica, metalúrgica, 

automobilística e química) (BASTOS, 2000). Com a crise econômica e política dos 

anos 60 os problemas das indústrias locais foram acentuados, com a declaração de 

falência de diversas fábricas, principalmente nos setores de malharia e confecções de 

pequeno e médio porte. O governo de Itamar Franco (1968-1972), com objetivo de 

reverter a estagnação econômica da cidade, fez um processo de reestruturação, criando o 

Distrito Industrial no bairro Benfica (BASTOS, 2000). 

No período entre 1970 e 1990, após a criação do Distrito Industrial, ocorreu a tentativa 

de reindustrialização da cidade, substituindo-se a importação de insumos básicos e bens 

de capital pelas atividades industriais. Na década de 70, durante o Período Militar, 

houve a adoção de uma política de desenvolvimento com a liberação de recursos, 

suportes, créditos e incentivos fiscais para as indústrias atraindo assim novos 

empreendimentos do setor metalúrgico (Siderúrgica Mendes Júnior, hoje Arcelor Mittal, 

e Cia Paraibuna de Metais, hoje Votorantim Metais e Zinco S/A) (ABDALLA, 2000). 

As implantações dessas duas empresas refletiram diretamente na composição industrial 

de Juiz de Fora, com a produção do setor metalúrgico superando em 278% a do setor 

têxtil. Em número de estabelecimentos e de empregados a metalurgia não superou o 

setor têxtil, mas apresentou um aumento considerável de 36,8% e 505,8% 

respectivamente, entre o ano de 1975 e 1985, como mostra da tabela 1 (BASTOS, 

2000). 

Tabela 1: Estrutura Industrial de Juiz de fora (1975/1985). 

Setores 
Estabelecimentos Pessoal Ocupado 

Valores da 

Produção* 

1975 1985 1975 1985 1975 1985 

Metalurgia 57 78 550 3.282 6.066 288.133 

Mecânica 29 43 737 2.969 7.281 72.759 

Têxtil 126 83 5.851 3.976 77.496 76.213 

Vestuário 75 241 1.474 5.007 10.790 57.072 

Outros 385 411 7.589 7.824 156.397 238.903 

Total 672 856 16.201 23.058 258.029 733.079 
* Valores em US$ mil 

Fonte: Mattos Oliveira Júnior, Bastos (1994), apud (Bastos, 2000) 
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A tentativa de reindustrialização da cidade através do parque industrial via políticas de 

desenvolvimento, não obteve êxito, pois as indústrias já existentes não foram integradas 

aos projetos industriais. E não houve mais nenhuma implantação significativa de 

projetos industriais até a primeira metade da década de 90. (BASTOS, 2000) 

Em 1995 houve uma estratégia política que se assemelhava a implantada na década de 

70, visando atrair novos empreendimentos. Para tanto, foi criado o Plano Diretor de Juiz 

de Fora que, buscando atrair mais investimentos na área industrial, implementou 

incentivos ao setor, tais como: área industrial com infraestrutura; sistema rodoviário 

(BR-040) e ferroviário; e mecanismos de incentivo tanto estaduais quanto municipais 

(BASTOS, 2000). Os esforços culminaram com, em 1996, o início das negociações para 

a implantação da empresa automobilística Mercedes-Benz, que ocorreu em 1999 

(CALDERANO, 2008). A partir de então a cidade veio recebendo cada vez mais 

indústrias no complexo industrial como, por exemplo, a Onduline indústria francesa de 

telhas que também veio para a cidade no ano de 1996. No ano de 2015 Juiz de Fora 

possuía cerca de 640 indústrias (informação verbal)
1
 estando as principais localizadas 

no distrito industrial. 

Junto com o grande crescimento industrial que ocorreu principalmente nos anos 90, há 

também o aumento da poluição atmosférica. Assim, faz-se importante o conhecimento 

da área afetada diretamente por esses poluentes, visto que os mesmos afetam a saúde da 

população, justificando a proposta desse estudo.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Número fornecido pelo Centro Industrial de Juiz de Fora 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar qualitativamente as variações na 

direção preferencial da dispersão de poluentes oriundos de algumas chaminés industriais 

localizadas na área industrial da cidade de Juiz de Fora – MG, em diferentes estações do 

ano, entre os anos de 2010 a 2014, através de cálculos das concentrações médias 

mensais de material particulado e dióxido de enxofre. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em: 

 Avaliar a direção preferencial dos ventos em Juiz de Fora entre os anos de 2010 

e 2014; e 

 Calcular as concentrações médias diárias do material particulado e do dióxido de 

enxofre, e compará-las com os padrões de qualidade do ar estabelecidos na 

Resolução CONAMA nº 03/1990, ressaltando-se que não há como validar os 

resultados, em função da ausência de uma rede de monitoramento da qualidade 

do ar na cidade. 
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3. Fundamentos 

3.1. Os Principais Poluentes Atmosféricos 

A composição natural da atmosfera vem sofrendo alterações com o passar do tempo, 

principalmente próximo a centros urbanos e industriais. Nos últimos anos essas 

alterações representam grandes riscos à saúde humana e ao equilíbrio natural da 

atmosfera, especialmente na baixa atmosfera onde vivemos. O aumento da urbanização 

acarreta o surgimento de novas fábricas e o aumento da quantidade de veículos, o que, 

consequentemente, causam o aumento dos poluentes, gerando a diminuição da 

qualidade do ar que respiramos. Segundo VIANELLO e ALVES (2000) estima-se que a 

cada quilometro quadrado das grandes cidades sejam liberados cerca de 20 a 60 

toneladas de poeira e/ou fuligem anualmente. 

Poluentes são todas e quaisquer substâncias presentes no ar que dependendo da 

concentração podem se tornar nocivos à saúde humana, à fauna e a flora ou que causem 

danos ao bem-estar público, prejuízos materiais, danificando as atividades normais da 

comunidade (BRASIL, 1991). Os poluentes podem ser divididos em duas classes, 

poluentes primários e poluentes secundários. Os poluentes primários são todos aqueles 

emitidos diretamente pela fonte emissora, já os poluentes secundários são todos aqueles 

formados na atmosfera através de reações químicas ou fotoquímicas dos poluentes e dos 

componentes naturais presentes da atmosfera (CETESB, 2015). 

O monitoramento da qualidade do ar nos centros urbanos é restrito a alguns poluentes 

escolhidos de acordo com sua frequência de ocorrência, efeitos adversos e recursos 

disponíveis (CETESB, 2015). Esses poluentes são: Material particulado (MP), Dióxido 

de enxofre (SO2), Óxidos de Nitrogênio (NOx), Monóxido de Carbono (CO), Oxidantes 

fotoquímicos (exemplo: Ozônio O3) e os Hidrocarbonetos (CETESB, 2015).  

Nos grandes centros urbanos as principais fontes de poluição do ar são os veículos 

automotores (fontes móveis) e os processos industriais de extração e transformação da 

matéria prima (fontes fixas). A figura 2 apresenta a contribuição percentual das 

principais fontes de poluentes na Região Metropolitana de São Paulo (CETESB, 2014). 

Observa-se a contribuição majoritária de veículos na emissão de monóxido de carbono 
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(CO), hidrocarbonetos (HC) e óxidos de nitrogênio (NOx) e a contribuição majoritária 

dos processos industriais na emissão dos óxidos de enxofre (SOx). 

Figura 2: Emissão relativa de poluentes por tipo de fonte. 

 

Fonte: CETESB, 2016 

O material particulado consiste em partículas sólidas ou liquidas, com exceção da água 

pura, que se mantêm suspensos na atmosfera devido a seu pequeno diâmetro, 

apresentando um grande intervalo de tamanho (0,001 µm a 100 µm) sendo de origem 

antrópica ou natural (MARQUES & SANTOS, 2012). Os materiais particulados são 

divididos em materiais particulados totais em suspensão (PTS), que são aqueles que 

possuem diâmetro aerodinâmico de até 100 µm, e materiais particulados inaláveis, que 

são subdivididos em PM2,5 e PM10. Os PM2,5 são as partículas que possuem diâmetro 

aerodinâmico de até 2,5 µm, comumente oriundos de processos de combustão 

industrial, veículos automotores, usinas termelétricas, metalúrgicas, fábricas de cimento, 

de papel, refinarias de óleo e queimadas florestais; e PM10 são as que possuem 

diâmetro aerodinâmico menores que 10 µm que são normalmente encontrados em 

processos mecânicos e suspensão de partículas como por exemplo grãos de pólen e sal 

marinho (MONTEIRO, 2012). O tamanho da partícula está inversamente ligado com o 

seu potencial poluidor, pois quanto menor a partícula, maiores os efeitos nocivos à 

saúde humana. As partículas com diâmetros menores que 10 µm são as que possuem 

maior poder de penetração no organismo humano, sendo denominadas partículas 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CO HC NOx MP10 SOx

Emissões relativas de poluentes por tipo de fonte

Veículos leves Veículos pesados Motos Proc. Industrial Ressuspenção Aerossol secundário



 

15 

 

inaláveis, podendo chegar ao pulmão e causar sérios problemas à saúde, tendo sido 

associado a problemas tanto de curto como de longo prazo (EPA, 2014). As partículas 

com diâmetros maiores que 10 µm interferem nas condições estéticas do ambiente, 

diminuindo a visibilidade e prejudicando as atividades normais da comunidade 

(CETESB, 2015). 

O dióxido de enxofre (SO2) é um gás incolor resultado do processo de combustão de 

combustíveis que contenham enxofre, como os advindos do petróleo e carvão mineral. 

As principais fontes são as refinarias de petróleo, as caldeiras industriais e termelétricas. 

Logo, suas concentrações são mais elevadas em complexos industriais. Também é 

emitido na combustão de veículos do ciclo Diesel. O dióxido de enxofre em pequenos 

níveis e exposição já acarreta incômodo nasal, mas exposições prolongadas podem 

causar problemas respiratórios como a asma e, em grandes concentrações, causa dor no 

peito e falta de ar (EPA, 2014). É um dos principais gases precursores da chuva ácida, 

podendo reagir na atmosfera formando partículas de sulfato, reduzindo a visibilidade 

formando o smog fotoquímico (CETESB, 2015). 

Os óxidos de nitrogênio (NO e NO2) podem ser produzidos a partir da oxidação dos 

átomos de nitrogênio contido no próprio combustível, no entanto esse processo conta 

apenas com uma pequena fração do óxido nítrico (NO). A maior parte do NO é 

produzida a partir da oxidação a elevadas temperaturas de nitrogênio com oxigênio, 

sendo que quanto mais alta as temperaturas, maior a produção de NO (BAIRD e 

CANN, 2011). Altas concentrações podem levar a formação de smog fotoquímico e 

chuva ácida. 

Os hidrocarbonetos (HC) são compostos orgânicos constituídos de carbono e hidrogênio 

emitidos a partir da queima incompleta e da evaporação de combustíveis e outros 

produtos orgânicos. Para fins de monitoramento são divididos em hidrocarbonetos 

totais, hidrocarbonetos simples (metano CH4) e hidrocarbonetos não metano. Alguns 

HC são precursores da formação do ozônio, participando da formação do smog 

fotoquímico, outros são cancerígenos, como o benzeno, e o metano é um dos principais 

responsáveis pelo efeito estufa (MMA, 2015). 

Oxidantes fotoquímicos é a denominação usada para a mistura de poluentes secundários 

formados pela reação de óxidos de nitrogênio e compostos voláteis na presença de luz 
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solar (raios ultravioletas). O principal produto dessa reação próxima à superfície é o 

Ozônio (O3), sendo sua presença indesejável em virtude de seus efeitos adversos à saúde 

humana (CETESB, 2015). Todavia não se pode confundi-lo com o ozônio 

estratosférico, um gás encontrado naturalmente na atmosfera a aproximadamente entre 

30 km acima da superfície da Terra, essencial para a vida no planeta. Quando próximo à 

superfície a presença do ozônio é negativa. Em altas concentrações o ozônio causa 

irritação no sistema respiratório, reduz a função pulmonar dificultando a respiração, 

causa inflamação nas células pulmonares e torna os pulmões mais sensíveis às infecções 

(EPA, 2014). 

O monóxido de carbono (CO) é um gás incolor e inodoro resultado da combustão 

incompleta de combustíveis orgânicos, como combustíveis fosseis e biomassa. Cerca de 

75% do monóxido de carbono emitido na atmosfera é proveniente da queima 

incompleta dos combustíveis veiculares, chegando a até 90% nos centros urbanos (EPA, 

2014). Processos industriais e fontes naturais também são outras fontes de emissão de 

monóxido de carbono, mas em menor escala. 

3.2. A Legislação Nacional 

A proteção ao meio ambiente foi elevada a nível constitucional, quando a Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988) foi promulgada com um capítulo específico sobre o 

meio ambiente. Em seu artigo 225 a Constituição da República destaca que é direito de 

todos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um bem de uso 

comum do povo e que é dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-

lo, não só para o presente, mas também para as futuras gerações. 

A fim de concretizar as diretrizes constitucionais, inúmeras leis foram criadas, para 

tutelarem o meio ambiente. A Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 

1981), estabeleceu a Política Nacional do Meio Ambiente, dispondo sobre seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação. Constituiu, ainda, o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente e instituiu o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 

A transformação de diversas condutas em crimes ambientais, com a edição da Lei 

Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998), deu mais força à 
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proteção do meio ambiente. A referida lei trata das sanções penais e administrativas 

advindas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Ela inovou ao permitir a 

responsabilização criminal de pessoas jurídicas, a fim de punir empresas que causem 

danos ao meio ambiente. 

Em adicional, a proteção ao meio-ambiente é regulada por diversas resoluções do 

CONAMA, em que se podem citar as seguintes: 

 Resolução CONAMA nº 01/86 – “Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para a avaliação de impacto ambiental”. 

 Resolução CONAMA nº 05/89 – “Dispõe sobre o Programa Nacional de 

Controle da Poluição do Ar - PRONAR” e é complementada pelas resoluções 

03/90 e 08/93. 

 Resolução CONAMA nº 03/90 – “Visa ampliar o número de poluentes 

atmosféricos possíveis de monitoramento e controle no País, estabelecendo 

padrões de qualidade do ar”. 

 Resolução CONAMA nº 08/93 – “Institui em caráter nacional o Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores PROCONVE, 

estabelecendo limites máximos de emissão de poluentes para os motores 

destinados a veículos pesados novos, nacionais e importados”. 

 Resolução CONAMA nº 382/06 – “Estabelece os limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos para fontes fixas” e é complementada pela Resolução 

CONAMA 436/2011 que “estabelece limites máximos de emissão atmosférica 

para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação até janeiro de 

2007”. 

A Resolução CONAMA nº 3 de junho de 1990 estabelece os padrões de qualidade do 

ar, que são as concentrações de poluentes atmosféricos que, se ultrapassadas, poderão 

afetar a saúde, segurança e bem estar da população e ocasionar danos a fauna, a flora, 

aos materiais e ao meio ambiente. Estabelece também os métodos de amostragem e 

análise dos poluentes atmosféricos, determinando que o monitoramento da qualidade do 

ar é de atribuição do estado, ficando estes responsáveis pelo monitoramento da 

qualidade do ar de suas cidades. 
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A tabela 2 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos nesta resolução. 

Padrões primários de qualidade do ar são os as concentrações daqueles poluentes que 

ultrapassadas poderão afetar a saúde da população, sendo entendida como o nível 

máximo tolerável. Padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de 

poluentes atmosféricos onde se vê um mínimo de efeito adverso ao bem estar da 

população, fauna e aos materiais do meio ambiente em geral. 

Tabela 2: Padrão de qualidade do ar (CONAMA 03/1990). 

Poluentes Padrão primário  Padrão secundário 

 

Concen-

tração 

média 

aritmética 

anual 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média 

de 24 

horas 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média 

de 8h 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média 

de 1h 

(µg/m³) 

 Concen-

tração 

média 

aritmética 

anual 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média 

de 24 

horas 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média 

de 8h 

(µg/m³) 

Concen-

tração 

média de 

1h 

(µg/m³) 

Partículas 

totais em 

suspensão 

80 ¹ 240 - - 

 

60 150 - - 

Fumaça 60 150* - -  40 100* - - 

Partículas 

Inaláveis 
50 150* - - 

 
50 150* - - 

Dióxido de 

Enxofre 
80 365* - - 

 
40 100* - - 

Monóxido 

de 

Carbono 

- - 10.000* 40.000* 

 

- - 10.000* 40.000* 

Ozônio - - - 160*  - - - 160* 

Dióxido de 

nitrogênio 
100 - - 320 

 
100 - - 190 

1- Média geométrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*-Não deve ser excedida mais de uma vez ao ano 

 

3.3. A Dispersão dos Poluentes 

A meteorologia é uma ciência de essencial importância nos processos de dispersão de 

poluentes atmosféricos. Os principais parâmetros utilizados nos modelos de dispersão 

atmosférica são a estabilidade da atmosfera, a altura da camada de mistura, vento de 

superfície e topografia (PIRRONEN, 1994 apud MENEZES, 2006).  

A estabilidade atmosférica está ligada diretamente ao grau de equilíbrio de uma parcela 

de ar, durante a sua trajetória horizontal e vertical e é definida como a capacidade de 

resistir ou intensificar os movimentos verticais (MORAES, 2004). Quando há a 

resistência aos movimentos verticais é chamada de atmosfera estável e as plumas de 
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poluente ficam confinadas em menor volume de ar, prejudicando a dispersão. Quando 

intensifica, é chamada de atmosfera instável, quando as plumas de poluente têm uma 

grande abertura vertical e horizontal para se expandir, facilitando a dispersão. Quando a 

atmosfera é indiferente aos movimentos verticais é chamada de atmosfera neutra, sendo 

geralmente uma condição de transição entre a atmosfera estável e instável, transição de 

dia pra noite e vice-versa. 

A camada de mistura é uma lamina de ar que vai da superfície até a primeira camada de 

inversão térmica (MENEZES, 2006). Nesta camada os poluentes são misturados com 

mais facilidade, deixando-a mais homogênea e com temperatura praticamente estável. 

Ventos de superfície são os movimentos de ar horizontal em relação a superfície 

terrestre (OLIVEIRA, BRUNI e SAGULA, 1984). No ponto de vista físico é uma 

grandeza vetorial com direção, intensidade e sentido. O vento é o principal responsável 

pela dispersão horizontal da poluição atmosférica e está diretamente ligada ao processo 

de dispersão turbulenta.  

A topografia é a descrição de todas as elevações e depressões do solo representadas 

através de curvas de nível. Na modelagem de dispersão atmosférica a topografia 

interfere na circulação normal dos ventos, assumindo direções aleatórias (MENEZES, 

2006). 

4. METODOLOGIA 

4.1. O modelo de dispersão de poluentes 

Segundo MORAES (2004) os modelos numéricos de dispersão podem ser classificados 

em duas classes principais:  

 Eulerianos; 

 Lagrangeanos. 

Os modelos numéricos Eulerianos são aqueles em que o sistema de coordenadas de 

referência é fixo em relação a terra. Os modelos numéricos Lagrangeanos simulam a 

trajetórias de partículas em um sistema de referência que acompanha o movimento 
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delas. Existem também outros modelos que são considerados subclasses desses dois, 

sendo um deles o modelo Gaussiano analítico. 

Dentre os modelos existentes, os mais usados na dispersão de poluente são os modelos 

Gaussianos (MORAES, 2004). Apesar das limitações, são os mais utilizados, pois os 

dados de entrada são de fácil acesso, apresentam resultados satisfatórios e compatíveis 

com os dados experimentais e são de simples entendimento. Uma das limitações destes 

modelos se dá devido ao fato de assumir ventos constantes e turbulência homogênea 

(VEIGA, 2009) 

Os modelos de distribuição Gaussiana têm esse nome devido a semelhança com a forma 

da curva da densidade de probabilidade Normal, cuja a forma representada em um 

histograma é a de um sino, conhecido como curva de Gauss (BRAGA, 2005). A figura 

3 ilustra esse tipo de distribuição. 

Figura 3: Esquema da pluma Gaussiana. 

 

As concentrações do modelo gaussiano clássico são calculadas a partir da equação de 

advecção-difusa (Eq.1) (MORAES, 2004): 

𝐶 𝑥,𝑦, 𝑧 =
𝑄

2𝜋𝑢𝜎𝑦𝜎𝑧
exp  −

1

2
 

𝑦

𝜎𝑦
 
2

 .  exp  −
 𝑧−𝐻 2

2𝜎𝑧
2  + exp  −

 𝑧+𝐻 2

2𝜎𝑧
2       (Eq.1) 
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Onde: 

C(x,y,z) é a concentração do poluente à sotavento da fonte no ponto x,y,z [g/m³]; 

X é a distância horizontal da fonte [m]; 

Y é a distância horizontal do eixo central da pluma [m]; 

Z é a altura do solo [m]; 

Q é a vazão mássica de emissão [g/s]; 

u é a velocidade média do vento [m/s]; 

H é a altura efetiva da chaminé [m]; 

σy é o coeficiente de difusão horizontal na direção y [m]; 

σz é o coeficiente de difusão vertical [m]. 

Os coeficientes de difusão horizontal e vertical variam em função da distância 

horizontal x e da estabilidade atmosférica. Uma vez conhecida a classe de estabilidade e 

determinando-se a distância x se obtém os coeficientes σy e σz (figuras 4 e 5). 

 

Figura 4: Coeficiente de difusão horizontal Pasquill-Gifford (σy). 

 

Fonte: SEINFELD (1996) apud KAWANO (2003) 
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Figura 5: Coeficiente de difusão vertical Pasquill-Gifford (σz). 

 
Fonte: SEINFELD (1996) apud KAWANO (2003) 

 

O modelo gaussiano baseia-se nesta fórmula simples que descreve um campo de 

concentrações tridimensional gerado por uma fonte contínua pontual sob condições 

meteorológicas constantes, ou seja, não se alteram com o passar do tempo, pelo menos 

durante o tempo em que o poluente sai da fonte e chega ao receptor, ponto onde é 

medida a concentração (VELLOSO, 2007). São incorporados a esses modelos 

parâmetros de dispersão associados à classe de estabilidade. 

A United States Enviromental Protection Agency (EPA) é uma agência de proteção 

ambiental dos Estados Unidos, que dentre outras atividades, desenvolve modelos 

computacionais meteorológicos para análise de qualidade do ar. Desenvolveu cerca de 

10 modelos de aplicação regulatória e mais 20 adicionais, desenvolvidos por terceiros 

(NEGRI, 2002). Tais modelos são usados por agências reguladoras do mundo todo, 

sendo uma importante ferramenta de previsão de impactos de futuras fontes poluidoras e 

de gestão ambiental de fontes já instaladas.  São usados basicamente para estimar as 

concentrações de poluentes em determinados pontos de interesse. 
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No presente trabalho será utilizado um modelo Gaussiano de dispersão de poluentes 

disponibilizado gratuitamente pela EPA, o Industrial Source Complex, Plume Rise 

Model Enhancements (ISC-PRIME) (EPA, 1997). O modelo ISC-PRIME é o 

aprimoramento do modelo ISCT3 (Industrial Source Complex Short Term, versão 3, 

1995), projetado para incorporar características associadas ao downwash (descida da 

pluma de poluente em relação à chaminé), processo que ocorre quando a velocidade de 

saída dos gases da chaminé é 1,5 vezes menor do que a velocidade do vento. A 

topografia acidentada e obstáculos próximos a chaminé como prédios também podem 

provocar o efeito downwash (OLIVEIRA, 2004). Outra vantagem do ISC-PRIME é o 

fato de seu código computacional ser compatível com Windows mais novos. 

O ISC-PRIME é um modelo do tipo Gaussiano estacionário que usa como base a 

equação clássica da pluma Gaussiana estacionária em linha reta, com algumas 

modificações para modelar a dispersão de uma ou mais fontes, aceita de 1 a 100 fontes, 

com opção de fonte pontual, de área, volume e aberta (EPA, 1998). O modelo requer 

dados meteorológicos horários para definir a ascensão, transporte e disposição dos 

poluentes e calcula as concentrações para cada combinação de fontes em cada hora da 

base de dados meteorológicos, assim como as médias para o período estabelecido pelo 

usuário. Calcula também a deposição seca e úmida do material particulado (EPA, 1995). 

O Apêndice A apresenta um exemplo de arquivo de entrada do modelo com as fontes 

emissoras de poluentes, relevo da cidade e dados climatológicos utilizados neste estudo. 

Ressalta-se que este exemplo refere-se à simulação da dispersão de material particulado 

para o ano de 2014.  

4.2. Levantamento de dados 

4.2.1. Variáveis Meteorológicas 

As variáveis meteorológicas foram obtidas através da estação meteorológica automática 

(figura 6) operada pelo Laboratório de Análises Climáticas da Universidade Federal de 

Juiz de Fora, vinculada a rede de monitoramento do INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), cujos dados encontram-se disponíveis na plataforma on-line do instituto 

(INMET, 2015). 
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Figura 6: Estação automática. 

 

Esta estação está localizada no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora nas 

coordenadas 21,76995ºS e 43,364329ºW. A estação meteorológica registra dados 

horários de temperatura, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho, pressão 

atmosférica, direção e velocidade dos ventos, radiação solar e precipitação. 

Além dos dados obtidos diretamente pela estação foi necessária a obtenção de dois 

dados indiretos, classe de estabilidade e a altura da camada de mistura. A classe de 

estabilidade foi determinada através das Classes de Estabilidade de Pasquill-Gifford 

(PEAVY et al, 1985, apud JUNIOR e LORENZI, 2007) que classifica a estabilidade 

atmosférica através da velocidade do vento, da radiação solar instantânea (período 

diurno) e da cobertura de nuvens (período noturno) (tabela 3). Como a estação 

meteorológica não fornece a cobertura noturna de nuvens, adotou-se como constante a 

cobertura de nuvem ≤ 3/8, com o objetivo de analisar-se as situações mais desfavoráveis 

de distribuição atmosférica, que ocorre com a atmosfera mais estável. 
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Tabela 3: Classe de Estabilidade de Pasquill-Guifford. 

Velocidade do 

vento (m/s) 

Radiação solar (I) (W/m²) Cobertura noturna de 

nuvens (cn) 

  I>700
1
 350≤I≤700 I<350 cn≥4/8 cn≤3/8 

<2 A A-B B - - 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

 Fonte: PEAVY,H.S. et al. Environmental Engineering, 1985, apud JUNIOR e LORENZI,2007 
1
: forte insolação (I>700) corresponde a um ângulo de elevação solar acima do horizonte de 60° ou 

mais. Fraca insolação corresponde a um ângulo solar acima do horizonte entre 15° e 35°. 

 

A altura da camada de mistura foi obtida por aproximação analítica através equação de 

Clausius-Clapeyron, que associa a temperatura ambiente à temperatura do ponto de 

orvalho em superfície para determinar a altura em que se começa a ocorrer condensação 

na atmosfera, ou seja, a altura limite da ocorrência de movimentos turbulentos mais 

vigorosos na atmosfera. Essa equação se baseia no fato da temperatura do ponto de 

orvalho diminuir aproximadamente 0,17 ºC a cada 100 m de altura e da temperatura 

atmosférica diminuir aproximadamente 1 ºC a cada 100 m de altura, deduzindo-se, 

assim, que a temperatura se aproxima da temperatura do ponto de orvalho em 0,83 ºC a 

cada 100 m. Assim estima-se a altura da camada de mistura através da temperatura do 

ponto de orvalho e da temperatura instantânea (Eq. 2), obtida através da estação 

meteorológica (VIANELO e ALVES, 2000). 

 

0,83°𝐶

100𝑚
=

𝑇 − 𝑇𝑝𝑜

𝐻
 

𝐻 = 120 𝑇 − 𝑇𝑝𝑜                                             (Eq. 2) 

T= temperatura 

Tpo = temperatura no ponto de orvalho 

H = altura da camada de mistura 
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4.2.2. Terreno 

Para a obtenção das características do terreno foi usado o modelo digital de elevação 

(MDE) retirado do site da NASA (NASA, 2015), do sensor ASTER, um dos cinco 

instrumentos localizado no satélite Terra, lançado em 1999. O ASTER tem resolução 

espacial de 30 metros, e é usado para criar com detalhamento a distribuição espacial da 

temperatura, refletância e elevação da superfície terrestre (NASA, 2015). 

Com o auxílio do software ArcGIS (ESRI, 2014) foi criada uma grade de 25 x 31 

pontos em uma área de 12 x 15 Km espaçadas de 500 metros entre si, determinando os 

pontos receptores dentro da região de estudo (figura 7).  O arquivo do MDE foi aberto 

no ArcGIS, fornecendo as coordenadas x, y e z em cada ponto da grade gerada, 

provendo aos pontos receptores as características do terreno (longitude, latitude e 

altitude). Observa-se que, apesar do ASTER fornecer uma resolução de 30 m, a grade 

foi gerada com 500 m em função da limitação do número de receptores do modelo de 

dispersão utilizado (1.200 pontos). 

Figura 7: Mapa de Juiz de Fora mostrando a grade de receptores sobre o terreno, gerada pelo 

ArcGIS. 
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4.2.3. Fonte 

Os dados de emissão das fontes foram obtidos através dos processos de revalidação das 

licenças de operação de duas indústrias presentes na área industrial da cidade 

(SUPRAM, 2015). Ambas têm o processo produtivo a carvão vegetal. Com a falta da 

localização real de cada chaminé, utilizamos uma localização geral pra todas, pontuada 

no centro de cada uma das indústrias. As localizações das chaminés estão ilustradas na 

figura 8 e suas taxas de emissão, temperaturas, diâmetros, alturas, velocidade de saída 

dos gases estão na tabela 4 e 5. As alturas das chaminés também não foram fornecidas, 

por isso usou-se uma altura média igual para todas, baseada em uma inspeção visual 

realizada nos locais. 

Figura 8: Localização geográfica das fontes emissoras, em mapa gerado pelo ArcGIS.

 

 

 

 

Indústria 1 

Indústria 2 
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Tabela 4: Dados das fontes emissoras de MP. 

Indústria Chaminé 

Taxa de 

emissão 

(g/s) 

Altura 

(m) 

Temperatura 

(K) 

Velocidade 

(m/s) 
Diâmetro (m) 

1 1 1,156 30 376,30 3,80 32,35 x1, 95* 

1 2 0,542 30 659,67 35,50 1,80 

1 3 0,131 30 303,00 16,4 1,60 

1 4 0,067 30 323,00 4,57 1,28 

1 5 0,124 30 310,60 12,23 1,50 

1 6 0,039 30 306,00 13,10 1,20 

1 7 0,079 30 311,03 12,46 1,50 

1 8 0,214 30 305,83 12,3 1,20 

1 9 0,034 30 308,97 13,10 0,70 

1 10 0,032 30 304,33 11,4 0,93 

2 1 0,106 30 312,60 17,46 0,60 

2 2 0,014 30 292,67 6,00 0,70 

2 3 0,072 30 312,60 7,10 1,52 

2 4** 0,122 30 308,00 29,50 0,48 

2 5 0,181 30 310,73 9,23 1,20 

2 6 3,700 30 297,87 18,77 0,65 

* Chaminé de área. 

** Medição única, sem triplicata. 

 

 

Tabela 5: Dados das fontes emissoras de SO2. 

Indústria Chaminé 

Taxa de 

emissão 

(g/s) 

Altura 

(m) 

Temperatura 

(K) 

Velocidade 

(m/s) 

Diâmetro 

(m) 

1 1 1,350 30 376,30 3,80 32,35x1,95* 

1 2 396,575 30 659,67 35,50 1,80 

2 5 6,142 30 310,73 9,23 1,20 

* Chaminé de área 

 

 

4.3. Área do estudo 

A área de estudo é a área industrial de Juiz de Fora, localizado na região norte da cidade 

de Juiz de Fora no estado de Minas Gerais, onde se encontra a maior concentração de 

indústrias da cidade. Sua topografia é considerada complexa, mostrada na figura 9, pois 

se encontra no fundo do vale do rio Paraibuna, sub-bacia do rio Paraíba do Sul. A figura 

10 mostra a localização da área de estudo. 
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Figura 9: Mapa do relevo da região de estudo. A barra de cores refere-se às altitudes em metro. 

As latitudes e longitudes estão na unidade UTM, em metros. Imagem gerada pelo ORIGIN. 

 

Figura 10: Localização da área de estudo, Juiz de Fora – MG, mapas gerados pelo ArcGIS. 

 



 

30 

 

4.4. Elaboração da rosa dos ventos 

A rosa dos ventos é um instrumento de análise vetorial gráfica que representa a 

estatística da direção e da intensidade do vento em um determinado intervalo de tempo. 

É uma ferramenta básica e primordial para a avaliação dos padrões da circulação 

atmosférica horizontal em dado local. É através delas que se observa a frequência e 

intensidade dos ventos em uma dada direção. 

Neste estudo elaborou-se as rosas do vento através do software gratuito Lakes 

Environmental WRPLOT View Freeware (WRPLOT, 2011), propiciando a análise 

climatológica dos ventos em Juiz de Fora. Foram analisados todos os meses entre 2010 

e 2014, com o intuito de identificar os períodos com predominâncias distintas de 

direção de vento para avaliação desse impacto sobre a dispersão da pluma de poluentes. 

O software usa como entrada dados horários de direção e intensidade dos ventos (figura 

11).  

Figura 11: Tela principal do Software Lakes Environmental WRPLOT View Freeware V.7.0.0. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1. Análise Climatológica do Vento em Juiz de Fora 

Foram realizadas avaliações da distribuição de frequência da direção do vento em Juiz 

de Fora entre 2010 e 2014, em escalas de tempo anuais e mensais, com os dados obtidos 

na Estação Meteorológica situada na Universidade Federal de Juiz de Fora. 

A tabela 6 apresenta a distribuição de frequência anual dos ventos, onde observa-se a 

predominância de ventos fracos de norte e norte-noroeste nos anos de 2010 e 2011, 

enquanto no ano de 2012 a predominância foi de ventos fracos de norte-noroeste e leste 

com os ventos de norte ficando em terceiro lugar. Já em 2013 e 2014 houve uma 

distribuição maior dos ventos, com ventos fracos de norte-noroeste predominando. A 

tabela 7 apresenta a Escala de Beaufort, que relaciona a velocidade do vento com a 

intensidade. O apêndice B apresenta todas as rosas dos ventos anuais, podendo se 

perceber que, apesar dos ventos de quadrante sul serem menos frequentes, possuem 

maiores intensidades. 

Tabela 6: Distribuição anual de frequência dos ventos em Juiz de Fora. 

 
N NNE NE ENE L ESE SE SSE S SSO SO OSO O ONO NO NNO 

20101 

12,6 6,8 6,7 6,3 8,5 4,4 5,0 5,8 10,1 7,5 1,3 0,5 1,9 3,5 7,1 11,8 

2011² 
12,3 8,2 8,3 8,4 10,6 5,1 4,1 5,2 7,5 5,9 2,1 1,0 1,0 1,9 5,8 12,4 

2012³ 
10,3 7,8 8,5 9,1 11,7 4,8 4,0 4,6 6,6 5,7 1,5 0,6 1,6 2,6 6,9 13,5 

20134 

9,2 7,6 8,0 8,1 9,5 6,1 4,2 5,8 7,6 7,1 1,4 0,6 1,5 2,8 7,2 13,2 

2014 

8,4 8,9 10,4 10,1 9,4 6,0 5,8 4,6 5,8 6,4 2,6 3,1 2,3 2,1 5,0 8,9 

1: Dados inválidos: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho; 2: Dados inválidos: maio, junho, agosto, novembro; 3: 

Dados inválidos: outubro; 4: Dados inválidos: março. 

 

A figura 12 apresenta rosa dos ventos elaborada com os dados de vento de todos os 

anos, de 2010 a 2014. Somando-se as ocorrências de ventos do quadrante norte com 

norte-nordeste e norte-noroeste nota-se a predominância de ventos destes quadrantes 

totalizando aproximadamente 20% dos ventos que atingem a cidade nesse período. A 

predominância de ventos de norte era esperada, em função da disposição espacial do 

Vale Paraibuna. Ainda nessa figura observa-se a ocorrência de ventos moderados de sul 



 

32 

 

de sul-sudoeste com frequência de ocorrência de 2,5%. Isso pode ser explicado pela 

inversão na direção dos ventos na cidade quando há a entrada de frentes frias, com 

ventos de intensidade maiores. A tabela com todos os valores da distribuição percentual 

de frequência da intensidade dos ventos em cada direção, entre 2010 e 2014, é 

apresentada no apêndice C. 

Figura 12: Rosa dos ventos dos anos de 2010 a 2014, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

Tabela 7: Escala Beaufort. 

Velocidade (m/s) Intensidade 

≥ 17,00 Muito forte 

13,9 – 17,0 Forte 

10,8 – 13,9 Muito fresco 

8,2 – 10,8 Fresco 

5,1 – 8,2 Moderado 

3,1 – 5,1 Fraco 

1,5 – 3,1 Aragem 

0,5 – 1,5 Bafagem 

0,0 – 0,5 Calmaria 

Fonte: MARINHA, 2015 
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Analisando-se a distribuição de frequência da direção do vento de 2010 a 2014 (tabela 

8) nota-se a predominância dos ventos de quadrante norte (ventos de noroeste a 

nordeste) na maior parte do ano: meses de janeiro, fevereiro, junho, julho, setembro e 

dezembro. Os meses de março, abril, maio e outubro destacam-se por uma maior 

distribuição na direção predominante do vento, distribuído entre os quadrantes norte, 

leste (ventos de nordeste a sudoeste) e sul (ventos de sudeste a sudoeste). Em maio 

observa-se um discreto predomínio de ventos de quadrante sul. 

Tabela 8: Distribuição mensal de frequência [%] da direção do vento em Juiz de Fora entre 

2010 e 2014. 

 N L S O 

JAN
1 47,11 30,81 12,53 9,51 

FEV
1 48,19 38,83 8,07 4,87 

MAR
1,4 32,60 33,90 26,23 7,22 

ABR
1 31,87 33,68 27,85 6,56 

MAI
1 30,83 25,28 34,26 9,58 

JUN
1,2 51,39 23,91 18,26 6,39 

JUL
1 47,29 23,39 23,26 6,02 

AGO
1,2 38,15 39,23 18,31 4,13 

SET
2 46,77 27,78 19,79 5,62 

OUT
3 30,92 30,25 27,66 11,13 

NOV 25,62 36,35 25,55 12,29 

DEZ 34,96 28,70 23,18 13,12 

1: Dados inválidos em 2010, não utilizados na estatística;2: Dados inválidos em 2011, não utilizados na estatística; 

3: Dados inválidos em 2012, não utilizados na estatística; 4: Dados inválidos para 2013, não utilizados na 

estatística. 
 

Para as simulações mensais da dispersão da pluma de poluentes na área industrial de 

Juiz de Fora foram escolhidos os meses de janeiro e maio, por representarem diferentes 

estações do ano, com características distintas da direção predominante do vento. O mês 

de janeiro foi escolhido pela presença marcante de ventos de quadrante norte e o mês de 

maio foi escolhido pela maior ocorrência de ventos de quadrante sul. Para a simulação 



 

34 

 

anual foi escolhido o ano de 2014, pois foi o ano de base de dados meteorológica mais 

completa, sem dados faltantes. 

Segundo as sínteses sinóticas do CPTEC (CEPTEC/INPE, 2016), nos anos de 2010 a 

2013, durante os meses de janeiro verificou-se a presença de ZCAS (Zonas de 

Convergências do Atlântico Sul) que geram instabilidade atmosférica causando um 

grande volume de precipitação, ocasionando várias enchentes no estado de Minas 

Gerais. A exceção foi o ano de 2014, quando houve um bloqueio atmosférico que inibe 

a instabilidade atmosférica, a formação de nuvens e, consequentemente, a precipitação. 

Nota-se que os sistemas frontais que causam a inversão da direção dos ventos e alteram 

sua velocidade atingiram a região em janeiro apenas nos anos de 2012 e 2013, 

favorecendo a intensidade das ZCAS. Houve uma ocorrência maior de ventos de sul do 

que nos demais anos, principalmente no ano de 2013, que começou o mês com uma 

frente fria atingindo Minas Gerais. No final de janeiro de 2013 outro sistema frontal 

chegou à região, atingindo até o estado do Espírito Santo. As rosas dos ventos de todos 

os anos e meses estudados encontram-se no apêndice D. 

Nos meses de maio dos anos de 2010 a 2014 uma média de 8 frentes frias atingiram o 

Brasil, sendo que 3, em média, atingiram a região, trazendo uma massa de ar frio e 

precipitação. Observando-se as rosas dos ventos de maio no apêndice D, observa-se 

uma presença maior de ventos de sul, explicado pela passagem desses sistemas frontais 

na região. 

5.2. Dispersão de Poluentes 

5.2.1. Dispersão média 

Neste estudo foram calculados através do modelo ISC-PRIME as dispersões médias 

mensais e médias máximas diárias de MP e SO2 para os meses de janeiro e maio dos 

anos de 2011 a 2014 no nível do solo.  

Após as simulações observam-se nos gráficos das dispersões médias características já 

esperadas após o estudo das rosas dos ventos descrito no tópico 5.1 onde se discute 

sobre a análise climatológica do vento em Juiz de Fora. Discutiremos as dispersões dos 

meses de janeiro e maio apenas para o ano de 2014, em virtude de facilitar o 
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entendimento, contudo todos os gráficos das dispersões médias mensais estão presentes 

nos apêndices E e F, onde nota-se uma semelhança em termos de dispersão em todas as 

imagens. 

Nota-se claramente a influência dos ventos, alterando a direção da dispersão. Nos meses 

de janeiro a maior concentração de poluentes é dissipada na direção sul devido a 

predominância de ventos de quadrante norte (figura 13 e 15), já nos meses de maio, há 

uma dispersão para o sul, contudo percebe-se uma dispersão claramente maior no 

sentido norte quando comparada ao mês de janeiro (figura 14 e 16). Isso ocorre devido à 

entrada de frentes frias, que causa a inversão dos ventos predominantes, conforme 

descrito no tópico anterior. 

Foram feitas também simulações completas do ano de 2014, onde se observa a 

predominância anual da dispersão dos poluentes no sentido sul, como mostra a figura 17 

e 18. Esse fato também era esperado devido ao estudo das rosas dos ventos que mostra a 

predominância dos ventos de quadrante norte no ano de 2014.     

Figura 13: Concentração média mensal de material particulado para o mês de janeiro de 2014. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 
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Figura 14: Concentração média mensal de material particulado para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 

 

Figura 15: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de janeiro de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 
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Figura 16: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 

 

 

Figura 17: Concentração média anual de dióxido de material particulado para o ano de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM.  
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Figura 18: Concentração média anual de dióxido de enxofre para o ano de 2014. A barra de 

cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM.

 

 

5.2.2. Concentrações médias diárias 

As máximas concentrações médias diárias encontradas pelo modelo serão utilizadas 

para fazer uma comparação com a Resolução CONAMA 03/90. Nota-se claramente que 

ocorre violação dos padrões de qualidade do ar em todos os meses para a dispersão de 

SO2; já o MP mantém-se dentro do padrão da norma em todos os meses. Os períodos 

analisados também foram janeiro e maio do ano de 2014. Contudo, pode-se observar 

nos apêndices G e H que em todos os meses as concentrações apresentam-se nas 

mesmas ordens de grandeza. 

As concentrações médias diárias de MP estão todas abaixo do padrão primário diário 

determinado por essa resolução, a saber, 240 g/m
3
, tanto para janeiro quanto para 

maio, como se pode observar nas figuras 19 e 20. Percebe-se que as concentrações em 

janeiro ficam um pouco mais altas do que as de maio, que apresenta a dispersão 

favorecida pela maior intensidade dos ventos. Em janeiro de 2014, próximo a indústria 

1, as concentrações máximas diárias atingiram valores entre 50 e 100 µg/m³, enquanto 

que em maio as concentrações não ultrapassam 40 µg/m³. Em ambos os meses as 

concentrações de MP ainda permaneceram abaixo do padrão secundário diário da 
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legislação, 150 g/m
3
, mais restritivo. Destaca-se que em centros urbanos adota-se o 

padrão primário como referência. 

Figura 19: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de janeiro de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 

Figura 20: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 
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Avaliando-se a média das concentrações médias diárias da simulação para o ano de 

2014 (figura 21), nota-se que próximo a indústria 1 há concentrações acima de 100 

µg/m³, chegando à concentração máxima de 156 µg/m³, não ultrapassando o padrão 

primário diário permitido pela legislação (240 µg/m³) . 

Figura 21: Concentração média diária de Material Particulado para ano de 2014. A barra de 

cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 

 

O SO2 ultrapassa o padrão primário diário determinado pela legislação, de 365 µg/m³, 

em todas as rodadas dos meses de janeiro e maio estudados. Observa-se nas figuras 22 e 

23 as máximas concentrações médias diárias do mês de janeiro e maio de 2014. Nelas 

nota-se próximo a indústria 1 uma concentração altíssima, chegando em janeiro a 

ultrapassar 2.100 µg/m³ (nível de emergência, vide tabela 9) e em maio ultrapassando 

800 µg/m³ (nível de atenção, vide tabela 9).  

Observa-se que, em tono da fonte emissora da indústria 1, em um raio de 

aproximadamente 1,5 a 2 km, as concentrações estão muito acima do nível tolerável a 

saúde humana. No mês de maio o raio é maior, porém com a concentração máxima não 

chegando ao nível crítico de qualidade, em função da melhor dispersão devido a maior 

intensidade dos ventos. Já no mês de janeiro o raio é menor, mas com concentrações 

mais altas atingindo o nível crítico. 
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Observando-se a figura 24, que apresenta a média das concentrações máximas diárias 

para o ano de 2014, observa-se uma grande área de aproximadamente 5 km de diâmetro 

com concentração acima de 400 µg/m³, acima do máximo permitido pela resolução de 

365 µg/m³. Observa-se também uma região com o diâmetro de aproximadamente de 1 

km acima de 2.000 µg/m³, sendo que acima de 2.100 µg/m³ alcança-se o nível muito 

crítico de qualidade do ar. A indústria 2 apresenta contribuição pouco significativa 

nesse cenário, visto que suas emissões de SO2 são muito baixa comparadas à indústria 1, 

representando apenas 1,5% da emissão desta. 

É importante frisar que, como não foi possível validar o modelo por falta de 

monitoramento ambiental desses poluentes, essas concentrações devem ser apreciadas 

com cautela. Contudo, como os valores de SO2 encontrados são de uma ordem de 

grandeza maior que o padrão primário, sugere-se atenção à região afetada, pois há fortes 

indícios de qualidade do ar inapropriada. 

Tabela 9: Índice de Qualidade do Ar. 

Qualidade Índice 
Níveis de Cautela  

sobre a Saúde 

S02 

(µg/m³) 

Boa 0-50 Seguro à Saúde 0-80 

Regular 51-100 Tolerável 81-365 

Inadequada 101-199 
Insalubre para 

Grupos Sensíveis 
366-799 

Má 200-299 Muito Insalubre (Nível de Atenção) 800-1599 

Péssimo 300-399 Perigoso (Nível de Alerta) 1600-2099 

Critica 400 ou maior Muito Perigoso (Nível de Emergência) ≥ 2100 

Fonte: FEPAM, 2016 
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Figura 22: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de janeiro de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. 

 
 

 

 

 

Figura 23: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM.  
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Figura 24: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o ano de 2014. A barra de 

cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM.  

 
 

Comparando-se esses resultados obtidos com os valores de SO2 encontrados por 

VELLOSO (2007), e com os valores de SO2 e MP10 encontrados por DÖLEK (2007), 

nota-se uma convergência na ordem de grandeza, apesar da falta de rede de 

monitoramento na cidade para uma confirmação e validação dos resultados modelados. 

VELLOSO (2007) fez a simulação de SO2 para a região metropolitana com 24 fontes 

fixas representativas das atividades industriais da região metropolitana do Rio de 

Janeiro. Já no estudo de DÖLEK (2007) foram simuladas as concentrações de SO2, 

MP10 e NOx para a região da Anatólia Central noroeste de Ancora, Turquia. 

 Segundo VELLOSO (2007), cerca de 500g/s de emissão de SO2 provocam 

concentrações médias diárias máximas acima de 2.000 µg/m³, no presente trabalho 

foram encontradas para emissões de aproximadamente 400 g/s SO2 valores máximos de 

concentração média diária acima de 2.000 µg/m³, chegando a níveis de até 5.000 µg/m³. 

Comparando-se com DÖLEK (2007) a emissão de SO2 também é semelhante à emissão 

de SO2 do estudo, uma emissão de 42 g/s em uma das chaminés resultou em 

concentrações máximas diárias acima de 600 µg/m³ e concentrações médias acima de 
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50 µg/m³, neste estudo, respeitando as proporções, obtiveram-se 5.000 µg/m³ e 300 

µg/m³ respectivamente para uma emissão de 400 g/s.  

Comparando os resultados de MP10 obtidos por DÖLEK (2007) com os resultados de 

PTS obtidos no presente trabalho também nota-se resultados compatíveis, DOLLEK, 

(2007) obteve uma concentração de média mensal de 30 µg/m³ e concentração média 

diária de 350 µg/m³ para uma emissão de 8,7 g/s de MP10, enquanto no presente 

trabalho obteve-se obtidas concentrações de 8 µg/s e 100 µg/m³, respectivamente para 

uma emissão de 4,19 g/s. Ressalta-se que, neste caso, a comparação entre concentrações 

de PTS e PM10 é aceitável, visto que as emissões industriais de material particulado 

apresentam predominância na moda fina (EPA, 1997). 
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6. CONCLUSÃO 

O modelo ISC-PRIME, aplicado para duas indústrias localizadas na área industrial de 

Juiz de Fora, mostrou-se apropriado para a avaliação qualitativa da qualidade do ar na 

cidade, indicando a tendência da direção da dispersão e da concentração de poluentes. 

Observando-se as concentrações médias mensais obtidas nas simulações da dispersão de 

poluentes nota-se a presença marcante da pluma indo em direção ao sul do município 

em janeiro, devido à grande ocorrência ventos de norte atuando na região, enquanto nos 

meses de maio nota-se uma inversão nesse padrão, com o direcionamento de parte da 

pluma de poluentes para o norte, visto a presença de ventos de quadrante sul. 

As concentrações diárias máximas de MP se enquadraram nos limites permitidos pela 

resolução 03/1990 para ambas as indústrias, sendo que a emissão máxima chegou a 156 

µg/m³ no entorno da indústria 1 nas simulações considerando o ano de 2014 completo, 

sendo o máximo permitido de 240 µg/m³. 

Concluiu-se também que em todos os meses de janeiro e maio estudados no trabalho, a 

concentração diária de SO2 em algumas áreas da grade extrapolaram o limite aceito pela 

resolução CONAMA 03/1990, que estabelece padrões de qualidade do ar. As áreas onde 

isso ocorre são próximas à indústria 1, que emite uma concentração muito alta de SO2. 

Como no município não há o monitoramento da qualidade do ar ambiente, não é 

possível validar o modelo, portanto deve-se focar numa avaliação qualitativa, apontando 

a área no entorno da indústria 1 como a de maior vulnerabilidade, chegando a alcançar 

aproximadamente 1,5 Km de raio ao entorno da fonte. 
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APÊNDICE A - Arquivo de INPUT do ISC-PRIME 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CO STARTING 

CO TITLEONE "CÓDIGO MATERIAL PARTICULADO TCC 2014" 

CO MODELOPT CONC URBAN MSGPRO 

CO AVERTIME 1 24 PERIOD 

CO POLLUTID TSP 

CO TERRHGTS ELEV  

CO RUNORNOT RUN 

CO ERRORFIL 

CO FINISHED 

 

SO STARTING 

**                                                            X        Y       Z 

 

SO LOCATION  unit11   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit12   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit13   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit14   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit15   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit16   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit17   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit18   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit19   POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit110 POINT  658400  7608000  697 

SO LOCATION  unit21   POINT  657600  7599200  721 

SO LOCATION  unit22   POINT  657600  7599200  721 

SO LOCATION  unit23   POINT  657600  7599200  721 

SO LOCATION  unit24   POINT  657600  7599200  721 

SO LOCATION  unit25   POINT  657600  7599200  721 

SO LOCATION  unit26   POINT  657600  7599200  721 

 

 

**                                      Q(g/s)   HS(m)   T(k)   VS(m/s)    D(m) 

 

SO SRCPARAM  unit11   1.156    30     376.30    3.80      3.70 

SO SRCPARAM  unit12   0.542    30     659.67  35.50      1.80 

SO SRCPARAM  unit13   0.131    30     303.00  16.40      1.60 

SO SRCPARAM  unit14   0.067    30     323.00    4.57      1.28 

SO SRCPARAM  unit15   0.124    30     310.60  12.23      1.50 

SO SRCPARAM  unit16   0.039    30     306.00  13.10      1.20 

SO SRCPARAM  unit17   0.079    30     311.03  12.46      1.50 

SO SRCPARAM  unit18   0.214    30     305.83  12.30      1.20 

SO SRCPARAM  unit19   0.034    30     308.97  13.10      0.70 

SO SRCPARAM  unit110 0.032    30     304.33  11.40      0.93 

SO SRCPARAM  unit21   0.106    30     312.60  17.46      0.60 

SO SRCPARAM  unit22   0.014    30     293.67    6.00      0.70 

SO SRCPARAM  unit23   0.072    30     312.60    7.10      1.52 

SO SRCPARAM  unit24   0.122    30     308.00  29.50      0.48 

SO SRCPARAM  unit25   0.181    30     310.73    9.23      1.20 

SO SRCPARAM  unit26   3.700    30     297.87  18.77      0.65 

 

SO SRCGROUP ALL 

 

SO FINISHED 
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RE STARTING 

 

RE GRIDCART unit1 STA 

                  XPNTS 653000 653500 654000 654500 655000 655500 656000 656500 657000 657500 

                  XPNTS 658000 658500 659000 659500 660000 660500 661000 661500 662000 662500 

                  XPNTS 663000 663500 664000 664500 665000 

                  YPNTS 7596000 7596500 7597000 7597500 7598000 7598500 7599000 7599500 7600000 

7600500 

                  YPNTS 7601000 7601500 7602000 7602500 7603000 7603500 7604000 7604500 7605000 

7605500 

                  YPNTS 7606000 7606500 7607000 7607500 7608000 7608500 7609000 7609500 7610000 

7610500 

                  YPNTS 7611000 

RE GRIDCART unit1 ELEV  1 718 740 750 746 708 726 743 787 778 765 750 782 704 707 722  

RE GRIDCART unit1 ELEV  1 733 775 859 745 720 754 780 755 795 828 

RE GRIDCART unit1 ELEV  2 715 779 744 718 712 788 808 729 790 798 838 722 777 702 744 

RE GRIDCART unit1 ELEV  2 730 740 739 733 791 741 773 792 823 840 

RE GRIDCART unit1 ELEV  3 816 765 822 722 720 720 773 725 721 726 758 833 742 711 762 

RE GRIDCART unit1 ELEV  3 747 791 806 751 783 845 824 832 829 758 

RE GRIDCART unit1 ELEV  4 836 788 783 742 733 718 734 727 794 826 738 776 830 706 736 

RE GRIDCART unit1 ELEV  4 745 687 716 787 785 770 780 800 850 862 

RE GRIDCART unit1 ELEV  5 899 775 735 785 733 726 751 819 760 735 848 766 734 715 717 

RE GRIDCART unit1 ELEV  5 754 762 724 807 716 785 814 854 852 755 

RE GRIDCART unit1 ELEV  6 850 823 794 748 711 717 759 732 722 750 745 726 790 746 745  

RE GRIDCART unit1 ELEV  6 759 792 745 788 713 803 874 853 866 863 

RE GRIDCART unit1 ELEV  7 769 749 717 786 743 733 701 699 705 697 700 689 713 726 708 

RE GRIDCART unit1 ELEV  7 772 774 716 748 706 804 820 819 801 769 

RE GRIDCART unit1 ELEV  8 841 772 735 809 842 763 757 710 698 696 702 698 708 698 713 

RE GRIDCART unit1 ELEV  8 765 694 725 817 732 771 763 728 751 803 

RE GRIDCART unit1 ELEV  9 855 759 789 815 740 798 707 717 726 767 728 698 700 698 740 

RE GRIDCART unit1 ELEV  9 709 703 749 764 760 701 711 729 769 803 

RE GRIDCART unit1 ELEV 10 812 763 768 762 824 789 739 701 754 724 769 704 700 701 736 

RE GRIDCART unit1 ELEV 10 734 687 694 731 694 706 782 757 783 810 

RE GRIDCART unit1 ELEV 11 711 770 722 741 728 735 711 743 748 755 713 824 816 736 687 

RE GRIDCART unit1 ELEV 11 701 754 710 696 741 696 713 813 785 732  

RE GRIDCART unit1 ELEV 12 742 738 812 830 724 710 727 729 743 705 714 704 698 694 740  

RE GRIDCART unit1 ELEV 12 736 733 695 704 728 744 762 706 751 719 

RE GRIDCART unit1 ELEV 13 773 779 792 781 772 737 713 823 736 763 815 708 718 729 697 

RE GRIDCART unit1 ELEV 13 685 757 718 686 730 755 759 702 704 724  

RE GRIDCART unit1 ELEV 14 736 727 743 725 727 806 735 780 768 756 806 772 839 772 775 

RE GRIDCART unit1 ELEV 14 692 733 691 691 742 698 739 785 751 740 

RE GRIDCART unit1 ELEV 15 780 721 709 746 723 719 856 771 823 765 766 722 712 735 720 

RE GRIDCART unit1 ELEV 15 788 696 704 692 707 781 698 744 723 777 

RE GRIDCART unit1 ELEV 16 767 728 740 757 762 717 814 784 758 744 762 802 744 792 765 

RE GRIDCART unit1 ELEV 16 774 693 688 678 727 693 723 750 745 715 

RE GRIDCART unit1 ELEV 17 808 761 708 732 808 723 757 788 743 756 726 778 733 795 729 

RE GRIDCART unit1 ELEV 17 706 707 691 763 745 733 737 743 724 711 

RE GRIDCART unit1 ELEV 18 772 722 712 713 716 766 804 742 783 734 715 747 725 765 769 

RE GRIDCART unit1 ELEV 18 687 685 720 725 739 738 708 763 727 745 

RE GRIDCART unit1 ELEV 19 714 760 786 762 792 711 725 842 711 743 745 735 739 742 687 

RE GRIDCART unit1 ELEV 19 678 686 688 767 718 693 749 803 762 759 

RE GRIDCART unit1 ELEV 20 722 726 794 751 773 721 703 719 745 777 712 703 746 687 687 

RE GRIDCART unit1 ELEV 20 767 693 692 674 746 720 741 714 746 763 

RE GRIDCART unit1 ELEV 21 744 719 783 712 718 700 698 741 769 762 735 685 691 710 760 

RE GRIDCART unit1 ELEV 21 729 708 689 687 684 735 690 741 790 711 

RE GRIDCART unit1 ELEV 22 809 766 714 753 745 757 743 709 731 707 693 743 716 727 763 

RE GRIDCART unit1 ELEV 22 703 691 717 707 681 677 778 739 730 693 

RE GRIDCART unit1 ELEV 23 729 800 708 773 737 700 693 702 708 759 793 721 752 750 758 

RE GRIDCART unit1 ELEV 23 683 746 805 745 687 691 674 713 748 684 
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RE GRIDCART unit1 ELEV 24 767 733 716 707 736 732 770 708 784 721 765 712 803 715 691 

RE GRIDCART unit1 ELEV 24 733 767 765 733 714 672 687 684 680 685 

RE GRIDCART unit1 ELEV 25 709 711 741 713 705 768 765 740 734 706 704 744 696 694 731 

RE GRIDCART unit1 ELEV 25 714 752 750 697 704 735 691 692 694 709  

RE GRIDCART unit1 ELEV 26 709 743 724 771 729 798 726 706 723 740 808 743 714 732 745  

RE GRIDCART unit1 ELEV 26 752 732 724 798 750 715 718 702 682 699 

RE GRIDCART unit1 ELEV 27 742 721 845 777 738 765 719 753 757 741 785 735 778 724 737 

RE GRIDCART unit1 ELEV 27 759 697 709 752 750 714 720 796 687 676 

RE GRIDCART unit1 ELEV 28 731 785 838 742 776 781 779 738 828 745 828 836 787 738 741 

RE GRIDCART unit1 ELEV 28 762 742 779 826 835 802 766 691 708 730 

RE GRIDCART unit1 ELEV 29 759 750 792 853 740 714 806 727 729 784 816 813 744 767 834 

RE GRIDCART unit1 ELEV 29 763 822 752 805 800 832 841 726 789 707 

RE GRIDCART unit1 ELEV 30 801 817 814 774 738 802 778 793 755 825 791 775 784 760 780 

RE GRIDCART unit1 ELEV 30 765 752 807 786 804 777 803 756 766 718 

RE GRIDCART unit1 ELEV 31 875 781 769 790 740 735 755 777 717 764 772 799 776 800 795  

RE GRIDCART unit1 ELEV 31 777 761 803 846 814 766 736 749 708 788 

 

RE GRIDCART unit1 END 

 

RE FINISHED 

 

 

ME STARTING 

ME INPUTFIL 2014_MET.asc 

ME ANEMHGHT 10.  

ME SURFDATA 518 2014 

ME UAIRDATA 518 2014 

ME WDROTATE 180 

ME FINISHED 

 

 

OU STARTING 

OU RECTABLE 24 first 

OU MAXTABLE ALLAVE 50 

OU FINISHED 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APÊNDICE B- ROSAS DOS VENTOS: Escala de tempo 

anual 
 

 

 

 

 

Figura B.1: Rosa dos ventos dos anos de 2010, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 
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Figura B.2: Rosa dos ventos dos anos de 2011, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 

 

Figura B.3: Rosa dos ventos dos anos de 2012, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 
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Figura B.4: Rosa dos ventos dos anos de 2013, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 

 

Figura B.5: Rosa dos ventos dos anos de 2014, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 
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APÊNDICE C- Tabela de distribuição percentual de 

frequência dos ventos de 2010 a 2014 
 

Tabela C.1: Distribuição percentual da direção dos ventos de 2010 a 2014 [%]. 

 

Velocidade                                                                                                          

(m/s) 

 

Direção (°) 

0,0 

- 

0,5 

0,5 

- 

1,5 

1,5 

- 

3,1 

3,1 

- 

5,1 

5,1 

- 

8,2 

8,2 

- 

10,8 

10,8 

- 

13,9 

13,9 

- 

17,0 

 

>17,0 

Total 

348,75-11,25 0,26 1,31 4,89 3,38 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,11 

11,25-33,75 0,19 1,16 4,72 1,92 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8,02 

33,75-56,25 0,17 0,85 4,63 2,98 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8,69 

56,25-78,75 0,21 0,89 3,69 3,74 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 

78,25-101,25 0,30 0,97 3,96 4,18 0,68 0,01 0,00 0,00 0,00 10,09 

101,25-123,75 0,35 0,91 2,28 1,73 0,18 0,01 0,00 0,00 0,00 5,46 

123,75-146,25 0,31 0,80 2,07 1,31 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 04,64 

146,25-168,75 0,24 0,74 2,21 1,62 0,28 0,01 0,00 0,00 0,00 5,10 

168,75-191,25 0,17 0,55 2,10 2,87 1,29 0,10 0,00 0,00 0,00 7,08 

191,25-213,75 0,15 0,41 1,57 2,83 1,37 0,10 0,00 0,00 0,00 6,43 

213,75-236,25 0,16 0,25 0,63 0,60 0,21 0,03 0,00 0,00 0,00 1,87 

236,25-258,75 0,12 0,25 0,33 0,35 0,24 0,03 0,00 0,00 0,00 1,33 

258,75-281,25 0,15 0,32 0,50 0,54 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00 1,67 

281,25-303,75 0,15 0,47 0,91 0,76 0,19 0,01 0,00 0,00 0,00 2,48 

303,75-326,25 0,20 0,96 2,70 2,27 0,19 0,01 0,00 0,00 0,00 6,32 

326,25-348,75 0,28 1,47 5,68 4,18 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 11,91 
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APÊNDICE D- ROSA DOS VENTOS: Escala de tempo 

mensal 
Figura D.1: Rosa dos ventos dos meses de Janeiro, elaborada com WRPLOT. As cores indicam 

a velocidade do vento, em m/s. 

 

2011              2012 

2013           2014 
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Figura D.2: Rosa dos ventos dos meses de Fevereiro, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

 

2011  2012 

2013   2014 
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Figura D.3: Rosa dos ventos dos meses de Março, elaborada com WRPLOT. As cores indicam 

a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2011   2012 

 

2014 
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Figura D.4: Rosa dos ventos dos meses de Abril, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2011     2012 

 

2013     2014 
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Figura D.5: Rosa dos ventos dos meses de Maio, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 

 

2011        2012 

 

2013       2014 
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Figura D.6: Rosa dos ventos dos meses de Junho, elaborada com WRPLOT. As cores indicam 

a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2012   2013 

 

2014 
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Figura D.7: Rosa dos ventos dos meses de Julho, elaborada com WRPLOT. As cores indicam a 

velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2011        2012 

 

2013     2014 
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Figura D.8: Rosa dos ventos dos meses de Agosto, elaborada com WRPLOT. As cores indicam 

a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2012 2013 

 

2014 
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Figura D.9: Rosa dos ventos dos meses de Setembro, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

 

2010     2012 

2013     2014 
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Figura D.10: Rosa dos ventos dos meses de Outubro, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2010     2011 

 

2013    2014 
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Figura D.11: Rosa dos ventos dos meses de Novembro, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2010     2012 

 

2013    2014 
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Figura D.12: Rosa dos ventos dos meses de Dezembro, elaborada com WRPLOT. As cores 

indicam a velocidade do vento, em m/s. 

 

 

2010     2011 

 

2012     2013 

2014 
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APÊNDICE E - Concentração média mensal de Material 

Particulado para os meses de Janeiro e Maio de 2010 a 

2014. 
 

 

 

Figura E.1: Concentração média mensal de material particulado para o mês de janeiro de 2011. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura E.2: Concentração média mensal de material particulado para o mês de maio de 2011. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura E.3: Concentração média mensal de material particulado para o mês de janeiro de 2012. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura E.4: Concentração média mensal de material particulado para o mês de maio de 2012. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura E.5: Concentração média mensal de material particulado para o mês de janeiro de 2013. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura E.6: Concentração média mensal de material particulado para o mês de maio de 2013. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura E.7: Concentração média mensal de material particulado para o mês de janeiro de 2014. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura E.8: Concentração média mensal de material particulado para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 
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APÊNDICE F-  Concentração média mensal de Dióxido de 

Enxofre para os meses de Janeiro e Maio de 2010 a 2014. 
 

 

 

Figura F.1: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de janeiro de 2011. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura F.2: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de maio de 2011. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura F.3: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de janeiro de 2012. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura F.4: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de maio de 2012. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura F.5: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de janeiro de 2013. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura F.6: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de maio de 2013. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura F.7: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de janeiro de 2014. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura F.8: Concentração média mensal de dióxido de enxofre para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 
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APÊNDICE G- Concentração média diária de Material 

Particulado para os meses de janeiro e maio de 2010 a 

2014. 
 

 

 

 

Figura G.1: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de janeiro de 2011. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura G.2: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de maio de 2011. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura G.3: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de janeiro de 2012. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura G.4: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de maio de 2012. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura G.5: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de janeiro de 2013. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura G.6: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de maio de 2013. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura G.7: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de janeiro de 2014. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura G.8: Concentração média diária de Material Particulado para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 
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APÊNDICE H- Concentração média diária de Dióxido de 

Enxofre para os meses de janeiro e maio de 2010 a 2014. 
 

 

 

 

Figura H.1: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de janeiro de 2011. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura H.2: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de maio de 2011. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura H.3: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de janeiro de 2012. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura H.4: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de maio de 2012. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura H.5: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de janeiro de 2013. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura H.6: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de maio de 2013. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 

Figura H.7: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de janeiro de 2014. 

A barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem 

gerada pelo ORIGIN. 
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Figura H.8: Concentração média diária de Dióxido de Enxofre para o mês de maio de 2014. A 

barra de cores indica a concentração em µg/m³. Latitudes e longitudes em UTM. Imagem gerada 

pelo ORIGIN. 

 


