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RESUMO
Este trabalho investigou, por meio de modelagem matemática e amostragens
de chaminés, as concentrações de vários poluentes na região de Capuava, nos
municípios de Santo André-SP e Mauá-SP. As empresas Oxiteno S/A Indústria e
Comércio e Polibrasil Resinas S/A, situadas no pólo Petroquímico de Capuava,
objetivam a substituição dos equipamentos que geram energia para ambas, com a
desativação de quatro caldeiras por uma unidade de ciclo combinado de produção
de vapor e energia elétrica. Este equipamento, caracterizado por uma turbina à gas
acoplado a um gerador, é uma central de cogeração cuja eficiência térmica global
esperada é de 79%, muito superior à eficiência de térmicas convencionais em ciclo
combinado, podendo otimizar os processos de geração de energia, usos da água,
tratamento dos efluentes líquidos com um maior rendimento energético, significando
uma maior produção de energia por recurso natural utilizado.
Considerando a necessidade de se prever os eventuais impactos ambientais
na atmosfera, decorrentes da implantação da unidade de cogeração, utilizou-se um
modelo matemático, elaborado e utilizado pela U.S.EPA (Agência Ambiental dos
Estados Unidos). A modelagem matemática foi efetuada com base em dados
históricos, gerados pela CETESB, referentes aos poluentes contemplados na
legislação estadual que determina os parâmetros de qualidade do ar, condição que
permitiu uma calibração do modelo frente às características metereológicas e
fisiográficas da região de estudo. A análise das informações geradas pelo modelo
foram analisadas com base na legislação estadual pertinente e resultados das
dispersões dos poluentes, onde pode-se constatar que,
mesmo havendo
incremento de carga de poluentes na atmosfera, estes não ultrapassarão os limites
estabelecidos pela legislação.
As informações geradas no presente estudo constituem importante
ferramenta e base de informações para um plano de gestão ambiental na área do
Pólo Petroquímico de Capuava, tendo em vista, sobretudo, que a implantação futura
de uma unidade de Cogeração, em substituição as caldeiras das empresas Polibrasil
e Oxiteno, propiciará uma condição ambientalmente sustentável, premissa essencial
para o desenvolvimento de uma região.
Palavras-chave: emissões atmosféricas cogeração de energia elétrica e vapor
d’água, dispersão atmosférica e parâmetros de qualidade do ar.

ABSTRACT

Study of atmospheric impact originated by the Cogenerator of
electric energy and water vapor implantation: study of case in the
region of Capuava, São Paulo state
This work investigated, by mathematical modeling and samplings of stacks, the
concentrations of some pollutants in the Capuava region, in the Santo Andre-SP and
Mauá-SP cities. The companies, Oxiteno S/A Industria e Comércio and Polibrasil
Resinas S/A, situated in the Petrochemical nucleoua region of Capuava, objectify the
substitution of the equipment that generates energy for both, with the deactivation of
four boilers for a unit of agreed cycle of production of water vapor and electric
energy. This equipment, characterized for a turbine to the gas connected to a
generator, is a central office of cogenerator whose waited global thermal efficiency is
of 79%, very superior to the efficiency of thermal conventionals in combined cycle,
being able to optimize the processes of energy generation, uses of the water,
treatment of the effluent liquids with a bigger energy income, meaning a bigger
production of energy for used natural resources. Considering the necessity of if
foreseeing the eventual ambient impacts in the atmosphere, decurrent of the
implantation of the unit of cogenerator, a mathematical model, elaborated was used
and used for the U.S.EPA (Ambient Agency of the United States). The mathematical
modeling was effected on the basis of given historical, generated for the CETESB,
referring to the pollutants contemplated in the state legislation that determines the
parameters of quality of air, condition that allowed to a calibration of the model front
to the metereologics and fisiografics characteristics of the study region. The analysis
of the information generated for the model had been analyzed on the basis of
pertinent the state legislation and results of the dispersions of the pollutants, where it
can be evidenced that, exactly having load increment of pollutants in the atmosphere,
these will not exceed the limits established for the legislation.
The information generated in the present study constitute important tool and base of
information for a plan of ambient management in the area of the Petrochemical
Nucleous region of Capuava, in view of, over all, that the future implantation of a unit
of Cogenerator, in substitution the boilers of the companies Polibrasil and Oxiteno,
will ambiently propitiate a sustainable condition, essential premise for the
development of a region.
Key words: air emissions, electric energy and water vapor cogeneration, atmospheric
dispersion and air quality parameters.
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1 INTRODUÇÃO
A atmosfera é um meio em constante transformação. Uma vez que mudanças
em sua posição têm uma profunda relação com as alterações no clima do planeta,
ela tem recebido grande atenção por parte de pesquisadores e governantes em
diversas nações, preocupados com gases de efeito estufa, aerossóis e poluentes
gasosos, os quais modificam sua composição química original e, muitas vezes, são
resultados de atividades humanas.
O conhecimento dos níveis dos poluentes na atmosfera de uma região é
fundamental para o entendimento de seus efeitos sobre o meio ambiente. O
controle das emissões, as autorizações para implementação de novas fontes
poluidoras e o gerenciamento urbano se baseiam, na maioria das vezes, em
informações sobre a qualidade do ar.
Face essas necessidades, a comunidade científica e os órgãos ambientais e
principalmente estes últimos, destacam-se nas últimas décadas de conhecimentos
especializados sobre as mais diversas áreas da ciência e engenharia ambiental,
desenvolvendo entre outras coisas valiosas ferramentas de avaliação da qualidade
ambiental e de previsão de impacto ambiental.
Apesar do desenvolvimento industrial recente quando comparado com os
países desenvolvidos, o Brasil apresenta problemas ambientais regionais devido à
concentração de fontes de poluição industriais em áreas restritas e densamente
povoadas. Entre essas regiões importantes no que diz respeito a poluição do ar está
a região de Capuava, que congrega dois bairros com o mesmo nome, embora esteja
localizado em dois municípios vizinhos, que são as cidades de Santo André e Mauá
no Estado de São Paulo, mais pelo seu potencial de crescimento do que pela
situação atual. Atualmente Capuava concentra importante empreendimento nos
setores petrolífero, petroquímico, fertilizantes, metal-mecânico, autopeças, etc,
inserida em seu contexto ambiental que contempla a influência da grande região
urbanizada do Grande ABC.
A região de Capuava tem atrativos inquestionáveis para receber as
ampliações dos processos fabris citados, bem como novos empreendimentos,
quando analisados os seguintes aspectos:
• Proximidade do mercado consumidor de produtos petroquímicos finais;
• Disponibilidade de mão-de-obra especializada;
• Facilidade para obtenção de matérias-primas petroquímica básicas e
intermediária;
• Preexistência de uma indústria de transformação num raio de 40 Km, já em
operação e utilizando matéria-prima importada;
• Proximidade de rodovias e porto de Santos, recentemente associou-se à
esses fatores atrativos a disponibilidade do gás natural através dos
gasodutos provenientes da Bolívia (GASBOL), de Santos e Campos do
Estado do Rio de Janeiro, principalmente no que se refere a geração de
energia térmica para a geração de vapor, craqueamento térmico e também
um estudo para construção de uma usina de cogeração.
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• Portanto esta região está próxima de um limiar com mudanças significativas
que poderão trazer aspectos positivos e negativos, dependendo da forma
como ocorrer, devido ao uso do gás natural e a possibilidade de ampliação
das indústrias, inclusive do pólo petroquímico.
2 ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo localiza-se nos municípios de Santo André-SP e Mauá-SP,
ambos pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo (figura 2.1),
especificamente na região de Capuava, no Pólo Petroquímico.

Figura 2.1 - Localização da área de estudo no contexto do Grande ABC.
2.1 Caracterização da região
A região de Capuava é formada por dois bairros localizados tanto no
município de Santo André como de Mauá, sendo que o primeiro município tem
649.331 habitantes e o segundo município tem 363.392 habitantes (CETESB, 2000)
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Instalado em 1972, o Pólo Petroquímico de Capuava foi o primeiro pólo
implementado no país, ampliando o desenvolvimento industrial na região. As
empresas que formam o Pólo Petroquímico são as seguintes:
• Petroquímica União S/A - Santo André;
• Polietilenos União S/A - Santo André;
• Unipar – União de Indústrias Petroquímicas S/A Divisão Química - Mauá;
• Oxiteno S/A Indústria e Comércio Divisão Petroquímica – Mauá;
• Oxiteno S/A Indústria e Comércio Divisão Química – Mauá;
• Cabot Brasil Indústria e Comercio Ltda – Mauá;
• Polibrasil Resinas S/A – Mauá;
• Chevron Oronite Brasil Ltda – Mauá.

Figura 2.2 - Foto aérea do Pólo Petroquímico de Capuava
(fonte: http://www.google.com/earth)

3 OBJETIVOS
3.1 Geral
Avaliar as condições de dispersão atmosférica:
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• na implantação de um ciclo combinado de cogeração de energia elétrica e
produção de vapor d’água, por meio de um algorítmico denominado
Industrial Source Complex - ISC-3 e a;
• dos efluentes gasosos liberados pelo empreendimento denominado de
Cogeração Mauá.
A Cogeração Mauá consiste na implantação de uma turbina a gás do ciclo
combinado, para a geração de energia elétrica e produção de vapor d’ água, sendo
que o vapor produzido pela caldeira de recuperação da cogeração Mauá será
suficiente para suprir as empresas Polibrasil e Oxiteno, que hoje são atendidas pelas
caldeiras das próprias empresas. Assim as caldeiras destas duas empresas serão
desativadas com a implantação da Cogeração Mauá.
O algoritmo Industrial Source Complex – ISC-3, utilizado para prognosticar
concentrações de poluentes em pontos, áreas ou volume contínuo, foi desenvolvido
pela United States Environmental Proctetion Agency (U.S.EPA), que o utiliza em
larga escala.
3.2 Específicos
Os objetivos específicos do trabalho são:
• a modelagem da dispersão atmosférica;
• a quanti-qualificação das emissões de poluentes nas fontes inventariadas,
para a alimentação do modelo matemático de dispersão (empregado para a
determinação do impacto das fontes emissoras de poluentes atmosféricos na
qualidade do ar da região em estudo);
• a quantificação das emissões de poluentes atmosféricos para a contribuição
dos poluentes na área de influência (considerando as emissões futuras da
planta de cogeração, utilizando-se a modelagem matemática para o cenário
futuro)
4 POLUIÇÃO DO AR
No passado aceitou-se que o perigo à saúde humana era a única razão para
o controle da poluição. Mais recentemente, especialmente em relação à poluição do
ar, controles foram impostos para proteger também os ecossistemas e a vegetação.
Isto se deve ao fato da maioria dos poluentes do ar (exceto monóxido de carbono e
alguns hidrocarbonetos) ser muitas vezes, mais prejudicial às plantas do que ao
homem.
Os controles em geral, são impostos de forma a atender os padrões de
emissão (estabelecidos para alguns casos apenas) ou padrões de qualidade do ar
em um local, sendo que estes padrões são determinados pelo município, estado ou
país. Padrões de emissão são os limites legais de emissão para cada poluente
através de chaminés ou dutos, apresentados em termos de concentração e vazão.
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Os padrões de qualidade do ar são os limites legais de concentração de poluentes
no ar ambiente e, para cada poluente são associados aos períodos de amostragem.
Padrões de qualidade do ar não são baseados em tecnologia e sim nos
efeitos da poluição do ar de acordo com a Portaria Normativa nº 348/1990 “Os
padrões de qualidade do ar são as concentrações dos poluentes atmosféricos que,
ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população,
bem como ocasionar danos à flora e a à fauna, aos materiais e ao meio ambiente
em geral”(BRASIL,1990). Os padrões de qualidade do ar serão o objetivo a ser
atingido mediante à estratégia de controle fixada pelos padrões de emissão e
deverão orientar a elaboração de Planos Regionais de Controle de Poluição do Ar.
Padrões primários para a qualidade do ar são requeridos para proteger a
saúde pública com uma margem adequada de segurança e são definidos como as
concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da
população. Padrões secundários para a qualidade do ar especificam um nível de
concentração de poluentes necessários para proteger o bem estar público de
quaisquer efeitos adversos associados à presença dos poluentes no ar. São
definidos como “as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo
efeito adverso sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna,
à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral” (BRASIL,1990).
A tabela 4.1 apresenta os padrões de qualidade do ar e os seus respectivos
períodos de amostragem e métodos de medição, estabelecidos na legislação
federal. Na tabela 4.2 são apresentados os critérios para classificação de um
episódio agudo de poluição do ar, segundo a legislação Federal citada.
4.1 Fatores que afetam a dispersão dos poluentes
Depois de emitidos os poluentes se dispersam na atmosfera e o maior ou
menor grau de dispersão é função dos seguintes fatores (DAVIS e CORNWELL,
1991):
• Características do ponto de emissão – As emissões são em geral,
descarregadas para a atmosfera por meio de chaminés ou dutos. A altura da
pluma é influenciada pela inércia vertical da corrente de gás que deixa a
chaminé e pela velocidade desta corrente, enquanto a altura efetiva da
pluma é determinada pela altura da pluma mais a altura da chaminé. Quanto
maior a distância entre fonte e receptor, na direção dos ventos, maior é o
volume de ar disponível para a diluição dos contaminantes antes de
atingirem o receptor.
Tabela 4.1 – Padrões de qualidade do ar (BRASIL ,1990)
POLUENTES

TEMPO DE
AMOSTRAGEM

Partículas totais
em suspensão
Dióxido de
Enxofre

24h (1 )
MGA (2)
24h (1)
MAA (3)

PADRÃO
PRIMÁRIO
(µg/m3)

PADRÃO
SECUNDÁRIO
(µg/m3)

MÉTODO DE
MEDIÇÃO

240
80
365
80

150
60
100
40

Amostrador de
grandes volumes
Pararosanilina
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(SO2)
Monóxido de
Carbono
(CO)
Ozônio
(O3)
Fumaça

1h
8h (1)

40.000
(35 ppm)
10.000
(9 ppm)

40.000
(35 ppm)
10.000
(9 ppm)

Infravermelho não
dispersivo

1h (1)

160

160

Quimiluminescência

24h (1)
MAA (3)
24h (1)
MAA (3)

150
60
150
50

100
40
150
50

(1)

Refletância

Partículas
inaláveis
Dióxido de
1h (1)
320
190
Nitrogênio
MAA (3)
100
100
(NO2)
(1)
Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
(2)
Média Geométrica Anual.
(3)
Média Aritmética Anual.

Separação
inercial/filtração
Quimiluminescência

Tabela 4.2 – Critérios para episódios agudos de poluição do ar (BRASIL, 1990).
PARÂMETROS
unidades
Dióxido de Enxofre
(µg/m3) – 24h
Partículas Totais em Suspensão
(PTS) (µg/m3) – 24h
SO2 x PTS
3
(µg/m ) x (µg/m3) – 24h
Monóxido de Carbono
(ppm) – 8h
Ozônio
(µg/m3) – 1h
Partículas Inaláveis
(µg/m3) – 24h
Fumaça
(µg/m3) – 24h
Dióxido de Nitrogênio
(µg/m3) – 1h

NÍVEIS
ATENÇÃO

ALERTA

EMERGÊNCIA

800

1.600

2.100

375

625

875

65.000

261.000

393.000

15

30

40

400 (1)

800

1.000

250

420

500

250

420

500

1.130

2.260

3.000

(1) No Estado de São Paulo, segundo a Legislação Estadual, o valor
atenção é 200 µg/m3

para o nível de

• Condições meteorológicas – A direção do vento determina a direção na qual
os poluentes irão se mover na atmosfera, e a velocidade do vento afetam a
altura da pluma e a taxa de mistura ou diluição dos poluentes assim que
deixam o ponto de emissão. Quanto mais instável a atmosfera, maior a
quantidade de diluição dos poluentes; a presença de inversões térmicas
acima do ponto de descarga restringe a diluição na direção vertical.
• Efeitos do terreno – A proximidade a montanhas ou obstáculos dificulta a
dispersão dos poluentes, mantendo-os confinados em determinadas regiões.
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• Características do material emitido – Partículas maiores depositam-se nas
proximidades do ponto de emissão, enquanto partículas menores deslocamse até distâncias maiores. Certos poluentes gasosos reagem na atmosfera
com outros poluentes, dando origem a poluentes secundários; os poluentes
gasosos depositam-se na superfície das plantas (deposição seca), e alguns
geram radicais que iniciam outras reações.
Com relação às condições meteorológicas, a estabilidade é definida como a
tendência da atmosfera em resistir ou propagar movimentos verticais e está
relacionada com a velocidade do vento e com as mudanças de temperatura na
direção vertical. Quando a estrutura térmica inibe a turbulência mecânica tem-se
uma atmosfera estável; o fenômeno de inversão térmica é um caso de atmosfera
estável e causa episódios de poluição do ar.
A superfície da Terra encontra-se quente e à medida que a altura aumenta, a
temperatura da atmosfera torna-se mais baixa. O deslocamento vertical de massas
de ar deve-se ao resfriamento progressivo da atmosfera com a altitude. Assim,
existem os ventos verticais, que facilitam a dispersão dos poluentes. Quando uma
massa de ar quente interrompe este esfriamento gradual, ocorre uma inversão
térmica, a qual inibe o deslocamento vertical das massas de ar. Quanto mais
próximo da superfície ocorrer a inversão térmica, maior será a concentração de
poluentes sobre a região.
4.2 Poluentes do ar
Nem todas as substâncias adicionadas ao meio ambiente podem ser
consideradas poluentes. WILLIAMSON(1973)
define um contaminante como
“qualquer substância adicionada ao meio ambiente que cause um desvio em sua
composição geoquímica média”. Um poluente pode ser considerado um
contaminante responsável por causar um efeito adverso ao ambiente. Esta distinção
é baseada na capacidade de compreender efeitos adversos de curto e longo prazo,
para cada componente químico. Ocorrem, ainda, reações químicas que podem
transformar um contaminante em poluente. Uma melhor definição seria que um
contaminante é um potencial poluente.
No ar, a presença de poluentes, como os que apresentam padrão na
legislação nacional, gera efeitos indesejados (ZANNETTI , 1993) como:
• Odor: compostos sulfúricos são facilmente identificados e causam
desconforto à população;
• Problemas na saúde humana: respiratórios, mutagênicos e cancerígenos;
• Alterações nos materiais: abrasão, deposição, ataque químico, corrosão
eletroquímica etc;
• Prejuízo ecológico: danos aos animais e à vegetação;
• Alterações meteorológicas;
• Efeitos decorrentes da deposição ácida;
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• Efeitos decorrentes do aumento de CO2.(dióxido de carbono)
A seguir são apresentados as principais fontes, o destino e os danos
causados pelos poluentes abordados neste trabalho.
4.2.1 Monóxido de carbono (CO)
Monóxido de carbono, é um gás incolor que se forma quando o carbono
presente no combustível não se queima totalmente. O sistema de exaustão de
veículos é responsável por aproximadamente 60% de todas as emissões de
monóxido de carbono nos Estados Unidos e por até 95% das emissões nas cidades
(U.S.EPA, 2000). Outras fontes de emissão de CO são combustão em processos
industriais e queimadas em regiões urbanas ou florestas.
As maiores concentrações de monóxido de carbono são encontradas, em
geral, em períodos mais frios do ano, devido às baixas temperaturas causarem
combustão incompleta e também devido à ocorrência de inversão térmica nestes
períodos.
As fontes naturais, como oxidação de CH4 na troposfera, produzem 4 x 109 t
de CO anualmente (WILLIAMSON, 1973). DAVIS e CORNWELL(1991) constataram
que no período de 1971 a 1991 não houve um aumento significativo no nível de CO
na atmosfera global apesar de, no mesmo período, ter havido um aumento de 100%
no número de fontes de combustão. SEINFELD (1998) cita as reações com radicais
hidroxila para a formação de CO2 e a remoção por microrganismos do solo como
sumidouros de CO, impedindo assim seu acúmulo na atmosfera.
A CETESB (2002) estima que 282.500 t/ano de CO sejam emitidas na Região
Metropolitana de São Paulo, RMSP, a qual inclui 9 municípios. Deste total , apenas
498 t/ano de CO foram atribuídos as emissões industriais, enquanto o restante
devem-se a veículos.
Monóxido de carbono reage com a hemoglobina (substância que leva o
oxigênio às células) no sangue, formando carboxiemoglobina (COHb). Hemoglobina
tem maior afinidade por CO do que por O2 (aproximadamente 210 vezes maior). A
presença de carboxiemoglobina diminui a capacidade do sangue carregar oxigênio
para as células. Sintomas de envenenamento por CO dependem da quantidade de
hemoglobina combinada com CO. A formação de COHb é um processo reversível,
com uma meia-vida para dissociação, após exposição, de 2 a 4 h, para baixas
concentrações (SEINFELD,1986). Alguns efeitos neurológicos e comportamentais
foram observados em jovens adultos com níveis de COHb próximos a 5%, tais
como: deficiências nas coordenações motora e visual e no estado de vigilância e
sensibilidade no sistema visual.
As populações mais sensíveis a CO são aquelas com problemas cardíacos, e
circulatórios e doenças crônicas pulmonares, isto é em condições que reduzem o
fornecimento de oxigênio para o cérebro, potencializando os efeitos da COHb.
Pessoas em estado febril também são vulneráveis, uma vez que nestas condições
aumenta a demanda por O2.
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4.2.2 Dióxido de enxofre (SO2)
Dióxido de enxofre é um gás incolor, produzido durante a queima de
combustíveis que contêm enxofre, como carvão e petróleo, emitido durante o
processo de fundição de metais e em outros processos industriais. As maiores
fontes de emissão de enxofre são sistemas de geração de energia a óleo e
processos de refino de petróleo.
A combustão de combustíveis fósseis que contêm enxofre produz dióxido de
enxofre na proporção direta ao teor de enxofre do combustível:
S + O2

SO2

(4.1)

Além de dióxido de enxofre, as fontes descritas acima e os oceanos e vulcões
podem emitir outros componentes de enxofre, como SO3 (trióxido de enxofre) e
SO-24 (sulfato), diretamente na forma de poluentes primários.
Processos de decomposição biológica e algumas fontes industriais emitem
H2S, que é oxidado e forma SO2 como poluente secundário:
H2S + O3

H2O + SO2

(4.2)

O último destino do SO2 na atmosfera é a conversão a sais de sulfato, que
são removidos por sedimentação ou lavagem com precipitação. A reação do SO2
com água de chuva contribui para a chuva ácida, pela formação de H2SO4.
A CETESB (2002) estima que um total de 31.690 t/ano de SOx (óxidos de
enxofre) foram emitidas na Região Metropolitana de São Paulo em 2001, sendo que
28.200 t/ano foram provenientes de processos industriais. A maior parte de SOx na
atmosfera (95%) está presente na forma de SO2.
Dióxido de enxofre é altamente solúvel: sua solubilidade a 20ºC é 11,3 g / 100
mL, enquanto a solubilidade de CO é 0,003 g / 100 mL e a de NO é 0,006 g / 100
mL. Por conseqüência, é absorvido nas vias úmidas do sistema respiratório superior
(SEINFELD, 1986). Pacientes com bronquite crônica apresentam um aumento nos
problemas respiratórios quando o nível de SO2 excede 0,095 ppm; as concentrações
de SO2 entre 0,25 e 0,50 ppm causam broncoconstrição em asmáticos e exposição
em níveis próximos a 1 ppm levam à constrição das vias aéreas respiratórias (DAVIS
e CORNWELL, 1991).
4.2.3 Óxidos de nitrogênio
A denominação óxidos de nitrogênio, NOx, aplica-se a monóxido de
nitrogênio, NO, e a dióxido de nitrogênio, NO2. As maiores fontes de emissão de
óxidos de nitrogênio são a queima de combustíveis fósseis, emissões do solo
(naturais e antrópicas) e queima de biomassa (SEINFELD e PANDIS, 1998 ). A
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denominação NOy diz respeito a estes óxidos, óxido nitroso (N2O) e outros,
resultantes da oxidação de NO na atmosfera, como N2O3, N2O4 ou N2O5.
NO (óxido nítrico) é formado pela oxidação de nitrogênio presente no
combustível fóssil (NO do combustível). Pode também ser formado a altas
temperaturas e altas pressões, pela reação de nitrogênio e oxigênio, em sistemas de
combustão (NO térmico)
N2 + O2

∆

2 NO

(4.3)

O óxido nítrico combina-se na atmosfera com o oxigênio ou ozônio, formando
o dióxido de nitrogênio. Algumas vezes NO2 também é formado nos processos de
combustão.
Na atmosfera o NO2 é convertido a NO-2 ou NO-3 na forma particulada e estas
partículas podem ser lavadas da atmosfera por precipitação, como exemplo pode-se
ter a combinação deste ânion, com o cation NH+3 , formando o NH4NO3 (nitrato de
amônio). A dissolução do nitrato em uma gota de água possibilita a formação do
ácido nítrico, HNO3, um dos responsáveis pela chuva ácida.
As estimativas apresentadas pela CETESB (2002) indicam uma quantidade
de 84.400 t/ano de emissões de NOx na Região Metropolitana de São Paulo, das
quais 66.600 t/ano são provenientes de emissões veiculares e 17.800 t/ano
resultantes de emissões de processos industriais. Convém ressaltar que o número
de empresas inventariadas é pequeno, em relação ao total da região, porém a maior
parte das fontes com as emissões mais elevadas foi contemplada.
Estudos indicam que NO2 aumenta a susceptibilidade à infecção pulmonar
bacteriana e causa enfisema em várias espécies animais, após exposição em longo
prazo, em concentrações da ordem de 1 ppm. Irritante para os alvéolos, a exposição
contínua a este poluente pode causar um acúmulo anormal de fluido nos pulmões
(edema pulmonar). A exposição a NO2 em concentrações acima de 5 ppm por 15
minutos resulta em tosse e irritação do sistema respiratório (DAVIS e
CORNWELL,1991).

4.2.4 Hidrocarbonetos
A maior fonte de contaminação do ar por hidrocarbonetos são os produtos de
petróleo utilizados em veículos de transporte. Os hidrocarbonetos primários são
constituídos de hidrogênio e carbono (aromáticos, olefinas e parafinas) enquanto os
secundários (aldeídos, cetonas e ácidos orgânicos) resultam da substituição do
hidrogênio por oxigênio, halogênio ou outros. Uma grande parte das emissões de
hidrocarbonetos deve-se às emissões fugitivas, principalmente devido à estocagem
de produtos orgânicos voláteis. Contribuem também para o aumento das
concentrações de hidrocarbonetos na atmosfera as emissões devido à evaporação
da gasolina, perdas em refinaria e evaporação de solventes.
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Hidrocarbonetos são também emitidos por fontes naturais. Como exemplo
tem-se o metano, resultante da decomposição da matéria orgânica e emitida
também por animais ruminantes. Vários são os hidrocarbonetos que tem origem
biogênica, e o tipo e a quantidade emitida dependem do local avaliado. Um exemplo
de hidrocarboneto de origem biogênica é o terpeno, liberado por plantas vivas e
responsáveis pelo cheiro característico do limão e pinho; isopreno também é um
hidrocarboneto de origem biogênica, com grande taxa de emissão na região de
florestas.
Os compostos orgânicos voláteis, COV, são hidrocarbonetos presentes na
atmosfera como gases e geralmente são encontrados na atmosfera de centro
urbanos e industriais.
A U.S.EPA define os COV como “quaisquer compostos que contenham
carbono que participam de reações fotoquímicas na atmosfera, excluindo monóxido
de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico , carbetos ou carbonatos metálicos
e carbonato de amônio” (SOUSA,2002).
A classe de COV engloba compostos aromáticos e não aromáticos e uma
outra definição está relacionada á pressão de vapor; COV são definidos como
quaisquer compostos com pressão de vapor ≥ 0,02 psi (LIOY e DAISY,1987), à
temperatura ambiente. COV apresentam impacto sobre a saúde humana, através de
mecanismos diretos (pois muitos deles são carcinogênicos) e indiretos (como a
formação de ozônio).
4.2.5 Ozônio troposférico
O ozônio é um poluente secundário, isto é, não é emitido diretamente pelas
fontes de poluição, mas é produzido fotoquimicamente na troposfera, a partir de
reações de óxidos de nitrogênio e alguns hidrocarbonetos, na presença de luz solar.
Uma pequena parcela do ozônio existente na troposfera deve-se ao
transporte vertical de ozônio da estratosfera. Estima-se que cerca de 475 t de
O3/ano sejam transportados da estratosfera para a troposfera (IPCC, 2001). Eventos
resultantes de intrusões da alta troposfera ou baixa estratosfera produzem picos de
ozônio em regiões de montanhas (250 ppb) e no nível do mar (100 ppb) e algumas
vezes são decorrentes de efeitos meteorológicos, como frentes frias (DAVIES e
SCHUEPBACH, 1994), não estando, portanto, associados ao transporte de massas
de ar poluídas, com a presença de seus precursores. Para sua produção na
troposfera é fundamental a presença de seus precursores (hidrocarbonetos e óxidos
de nitrogênio) e luz solar. Porém ao mesmo tempo em que estes elementos atuam
como precursores, outros atuam como sorvedouros de ozônio. As reações com
peróxi-radicais (HO2 RO2) e com oxigênio atômico (O), e a deposição seca ou a
adsorção de ozônio na vegetação. Estima-se que a quantidade depositada ou
absorvida na vegetação seja da mesma ordem de magnitude da quantidade que é
transportada da estratosfera (IPCC, 2001); ainda, segundo FOLLOWS e AUSTIN
(1992), o ozônio medido próximo da superfície tem menos de 5% de origem na
estratosfera. O ozônio pode também ser retirado da atmosfera por meio de chuva e
pode ser transformado em fase aquosa, por meio de reação com outros constituintes
atmosféricos, como peróxido de hidrogênio. Devido a estes aspectos, o acúmulo na
troposfera não é tão grande.
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Dados de monitoramento na Europa demonstraram um aumento da
quantidade de ozônio troposférico no último século (WMO, 1990). Por ser um gás de
efeito estufa seu aumento tem implicações diretas no aquecimento global, além dos
potenciais danos a vegetação e a vida humana e animal.
4.2.5.1 Características importantes da formação de ozônio
A compreensão da química de formação de ozônio, das condições favoráveis
à sua formação e sua variação espacial em uma região é fundamental para o
estabelecimento de ações que visem a redução de seus precursores, para seu
controle.
4.2.5.1.1 Química de formação de ozônio
A base para a formação do ozônio é a fotólise do dióxido de nitrogênio (NO2),
pelas seguintes reações (SEINFELD, 1986);
NO2 + hv

k1

O +O2 + M

k2

NO + O

(4.4)

O3 + M

(4.5)

hv = energia fotoquímica da radiação ultravioleta (ou um fóton)
k1 = constante da taxa para a reação da equação 4.4
k2 = constante da taxa para a reação da equação 4.5
M = N2 ou O2 ou outra molécula que absorva a energia vibracional em excesso da
reação.
Uma vez formado ozônio é rapidamente dissociado pela reação com NO:
O3 + NO

k3

NO2 + O2

(4.6)

k3 = constante da taxa para a reação da equação 4.6
A molécula de NO2 é regenerada e, na ausência de outras espécies, um estado
estacionário é atingido pelas reações (4.4) a (4.6), nas quais a concentração de
ozônio pode ser estimada pela relação:
[O3] = k1[NO2]

(4.7)

k3[NO]
Na troposfera limpa, ozônio é formado basicamente devido à relação (4.7),
que associa a concentração de NO2 e a concentração de NO e suas respectivas

13

constantes de reação nas equações (4.4) e (4.6). Nestas condições existe um
fotoequilíbrio entre NO, NO2 e O3, sem formação ou consumo significativos de
ozônio.
Na troposfera mais poluída, a oxidação dos COVs por radicais livres tem
efeitos na formação de ozônio, uma vez que leva à formação dos radicais
intermediários (peróxi-radicais) RO2 e HO2, os quais convertem NO a NO2
(ATKINSON, 2000):
HO2 + NO

OH + NO2

(4.8)

RO2 + NO

RO + NO2

(4.9)

Assim, a produção contínua de O3 é favorecida, uma vez que há a formação
de NO2 por outro caminho, com sua subseqüente fotólise, o que aumenta a
disponibilidade de oxigênio atômico. Desta maneira a formação de NO2 não se dá
via oxidação de NO por O3, o que permite o acúmulo de O3.
Emissões de COVs são as principais responsáveis pela ocorrência de valores
de ozônio acima do valor considerado background de uma região, o qual pode estar
na faixa de 15 a 45 ppb. A concentração considerada background é considerada
aquela decorrente apenas da presença de NO e NO2 na atmosfera U.S.EPA,
1998(a), típica de uma região.
CARTER e ATKINSON (1987) quantificaram o potencial de formação de O3
por um COV e determinaram assim sua reatividade em termos do número de
moléculas de O3 que são produzidas pela oxidação do COV. Foi definida assim a
reatividade incremental (RI):
RI = ∆ [O3]

(4.10)

∆ [COV]
RI é a relação entre a variação da concentração de ozônio e a variação da
concentração de um determinado COV em uma massa de ar.
CARTER(1995) determinou a Reatividade Incremental Máxima dos
compostos orgânicos voláteis, quando manipulou as razões Nox / COV,
maximizando a formação de O3. De modo geral, os compostos de olefinas e xilenos
são os mais reativos, enquanto parafinas são os menos reativos. Em uma
classificação que envolveu 59 hidrocarbonetos e compostos carbonilados, os 5 mais
reativos foram 1,3,5 trimetilbenzeno, 2-t-buteno, 2-c-buteno, propeno e isopreno.
são:

Alguns fatores que influenciam a eficácia de um COV na formação de NO2
• Sua reatividade cinética, isto é a reatividade com o radical OH, que por sua
vez determinará a formação dos radicais;
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• A rapidez com a qual o composto converterá NO a NO2 e formará O3 e
outros produtos (reatividade mecanística).
Também a estrutura química do COV tem grande importância: aldeídos e
aromáticos quando reagem com OH formam um grande número de radicais, que por
sua vez aumentam a quantidade de O3 formado.
4.2.5.1.2 Condições meteorológicas favoráveis à formação de ozônio
Entre as condições favoráveis para a formação de O3 pode-se citar:
• radiação solar elevada, uma vez que as reações de formação ocorrem na
presença de luz;
• ventos com baixa velocidade, pois haverá uma tendência à concentração de
ozônio e seus precursores em uma determinada região, no caso de
influências de fontes locais na formação de O3 (ventos mais altos podem
favorecer o transporte de O3 de outras regiões);
• baixa altura de mistura, que irá confinar o ozônio e seus precursores em
uma determinada camada da atmosfera;
• baixa umidade relativa, que estará diretamente associada à altas
temperaturas e intensa radiação solar.
Sistemas caracterizados por alta pressão também favorecem a formação de
ozônio, devido à atmosfera se tornar mais estável e menos propícia para mistura,
acumulando ozônio e precursores perto das fontes (U.S.EPA, 1998a).
4.2.5.2 Efeitos do ozônio à saúde humana e à vegetação
Níveis de ozônio acima de 1 ppm resultam em estreitamento das vias aéreas
nos pulmões, resultando em um aumento da resistência à passagem do ar
(SEINFELD, 1986).
A presença de ozônio em altas concentrações pode causar problemas na
traquéia (aumento de secreções que provocam tosse e facilitam o surgimento de
infecções), no nariz (causa a diminuição dos batimentos dos cílios nasais).
Com relação à exposição a baixos níveis de ozônio, especula-se que esta
acelera o envelhecimento do tecido pulmonar, devido à oxidação de certos
compostos nas proteínas. Indivíduos com doenças pulmonares crônicas são os
mais afetados.
Em relação à vegetação, ozônio interfere na habilidade das plantas
produzirem e estocarem seu alimento, tornando-as mais susceptíveis às doenças,
insetos e outros poluentes. Causa também danos às arvores e outras plantas e pode
causar prejuízos à colheita.
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4.2.5.3 Ozônio em regiões rurais e em regiões urbanas
Regiões rurais em geral apresentam elevadas concentrações de ozônio, as
quais são muitas vezes decorrentes de transporte de massa de ar poluídas ou à
transferência de ozônio de camadas superiores. Em uma montanha ao sul de
Sapporo (Japão) os eventos de concentrações elevadas foram atribuídos ao
transporte da média para a baixa troposfera (MURAO et al. ,1990). No Monte
Cimone (Itália), concentrações de ozônio superiores aos valores background do local
(40 ppb no inverno e 65 ppb no verão) foram analisadas como decorrentes do
transporte de massas de ar de áreas urbanas e industrializadas das regiões de Turin
e Milão. (BONASONI e CRISTOFANELLI, 2001).
Em regiões urbanas, elevadas concentrações são em grande maioria
decorrentes de emissões antrópicas de seus precursores e subseqüentes reações
fotoquímicas. Porém, em Taipei (Taiwan), picos duplos de ozônio ao longo do dia
foram relacionados à produção fotoquímica de O3 (pico maior) e à transferência de
ozônio de camadas superiores por mistura vertical (LIU et al. (1990)).
Nota-se que ozônio é um poluente que tem recebido maior atenção por
pesquisadores, uma vez que comprovadamente é um problema de qualidade do ar
em diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento: Estados Unidos (FIORE
et al. 2002), Alemanha (KLEMM, 2001), Reino Unido (BOWER et al.,1994 ), Taiwan
(LIU et al., 1996); (YU e CHANG ,2000); México (FAST e ZHONG, 1998) e Índia
(NAJA e LAL, 2002).
4.2.5.3.1 Ozônio no Brasil
No Brasil o problema do ozônio troposférico já foi detectado em diferentes
locais. KIRCHHOFF e MARINHO (1993) verificaram aumentos na concentração do
ozônio troposférico na região de cerrado no Brasil, em períodos de queima de
biomassa, devido à emissão de seus precursores nesta prática.
Relatórios anuais de qualidade do ar da CETESB têm demonstrado que, entre
os poluentes do ar usualmente monitores, ozônio tem sido o responsável pelo maior
número de ultrapassagens de padrões de qualidade do ar.
Na estação da CETESB em Capuava, no ano de 2001 em 16 dias (4,5% do
período) observou-se ultrapassagem do padrão de ozônio e em 1 dia a
concentração de O3 estava em situação de atenção (CETESB, 2002).
Ultrapassagens do padrão de qualidade do ar de ozônio já haviam sido pela
CETESB em monitoramentos de curto período, realizados em Capuava (CETESB,
1999; CETESB, 2001), anteriormente à instalação de sua estação fixa de
monitoramento.
Durante o monitoramento da qualidade do ar em Capuava, no período de
março de 2000 a agosto de 2001 ultrapassagens de padrão de qualidade do ar,
devido a ozônio, foram verificadas em três ocasiões (TRESMONDI e TOMAZ, 2001).
LAZUTIN et al. ,1996 realizaram um estudo de ozônio troposférico em
Capuava e proximidades, e episódios de concentrações de O3 na faixa de 80 a 140
ppb foram observados. Segundo os autores o uso de etanol como combustível em
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30% da frota veicular, na época, não atenuava o problema de formação de ozônio,
devido às emissões de aldeídos, que apresenta, alta reatividade nas reações
fotoquímicas, agindo como precursores de O3 (AKUTSU et al., 1991).
No Estado de São Paulo, o problema de ultrapassagem de padrão de ozônio
tem sido observado em diversas localidades, principalmente no município de São
Paulo. Ozônio tem sido o poluente com maior número de ultrapassagens de padrão,
responsável pelas maiores causas de qualidade do ar “regular” no índice de
qualidade do ar no município (CETESB, 1999), CETESB , 2000(a), CETESB,2001.
Na região metropolitana de São Paulo em 2001 o padrão de qualidade do ar de
ozônio foi ultrapassado em 78 dias (21,4% do período), em 2000 foi ultrapassado em
67 dias, e em 1999 em 79 dias. Os episódios com concentrações elevadas, na maior
parte das estações de monitoramento, ocorreram na primavera, em dias com altas
temperaturas, céu claro e sem ocorrência de precipitação (CETESB, 2002).
A elevada emissão de poluentes na Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP), pode contribuir para os eventos de ultrapassagem de padrão de qualidade
do ar em outros municípios do estado. Na avaliação da formação de O3 em
Capuava, por exemplo, quando se considera uma distância da RMSP, a velocidade
(aproximadamente 2m/s) e direção do vento (sudeste) nota-se que a pluma
proveniente da metrópole pode atingir Capuava. É importante ressaltar que esta
pluma “envelhecida” contém vários produtos de oxidação de NOx e outros, e que ao
longo da distância emissões “frescas” também foram acrescentadas a ela, o que
torna complexa a compreensão do mecanismo formação de O3 devido à influência
de fontes distantes. Além destes, a própria Região Metropolitana de São Paulo
(RMSP) contribui para a formação de O3 devido à emissão da pluma urbana, com
origem predominantemente veicular. LAZUTIN et al.,1996 citam as atividades
industriais no estado de São Paulo num todo como fontes que influenciam na
formação de ozônio em Capuava.
Não se tem ainda um amplo conhecimento sobre o problema do ozônio
troposférico no Brasil. A quantidade de monitores de ozônio no país ainda é muito
pequena quando comparada à existente em países mais industrializados (nos
Estados Unidas há 950 locais monitorados) ou com nível de industrialização similar
ao brasileiro. Isto se deve ao fato de não haver no Brasil uma rede nacional de
monitoramento de qualidade do ar. Avaliando-se a situação dos estados a maior
parte deles está em processo inicial de formação de sua rede de monitoramento de
ar e alguns não possuem ainda projeto e ou intenções para a instalação de uma
rede, o que restringe a disponibilidade de dados sobre O3. É evidente que devido à
ausência de emissões elevadas de precursores de ozônio em alguns Estados
brasileiros pode não haver necessidade de monitoramento do mesmo no local.
Porém apenas um monitoramento com a função de rastreamento inicial (screening)
poderia fornecer esta informação. Valores elevados de ozônio já foram relatados em
Triunfo-RS e Camaçari-BA, como resultado de monitoramento realizado por grupos
de indústrias localizadas em pólos petroquímicos.
Sugere-se, portanto, que para o conhecimento da real dimensão do problema
no país, o monitoramento de O3 seja realizado por determinados períodos em
grande parte dos municípios industrializados e/ou com elevada frota veicular. Há na
literatura orientações quanto ao número mínimo de monitores de O3 requeridos em
uma região. A U.S.EPA, 1998 (a) recomenda, nos Estados Unidos, um mínimo de
dois monitores de ozônio para áreas urbanizadas com população superior a 200.000
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habitantes. Caso a área não atenda aos padrões de qualidade, até cinco monitores
são requeridos.
Nota-se que cada vez mais, pesquisadores, órgãos ambientais estaduais e
agências federais tornam-se conscientes do problema de aumento das
concentrações de ozônio troposférico no Brasil, mas ainda falta um trabalho
conjunto, com esforços concentrados, similares ao realizado pela NARSTO (2000)
na América do Norte, o qual teve por objetivo reunir conhecimentos e estabelecer
políticas para trabalhos conjuntos que visem à compreensão do fenômeno local de
formação O3, para o desenvolvimento de políticas de controle de seus precursores.
Algumas das políticas, adotadas no Canadá, para a redução dos níveis de ozônio
troposférico foram (NARSTO , 2000):
• Redução das emissões veiculares, a partir de acordo com as indústrias
automotivas;
• Estabelecimento de diretrizes para práticas na indústria de pintura e de
plásticos, de forma a reduzir a emissão de compostos orgânicos voláteis;
• Desenvolvimento de uma melhor estrutura de monitoramento, relatórios,
inventário e emissões e projeção de emissões, de forma a se obter a medida
do progresso.
Orientações similares às acima seriam de grande importância nos locais que
já apresentam problemas de qualidade do ar devido à ultrapassagem dos padrões
de ozônio.
4.2.5.4 Variação espacial de ozônio
Em geral, dentro de uma mesma área metropolitana há vários padrões de
distribuição de concentração de ozônio. Alguns fatores influenciam a menor ou maior
concentração do poluente e usualmente notam-se (U.S.E P A ,1998( a):
• Baixas concentrações nas proximidades de emissões de combustão.
Próximo a estes locais, há primordialmente emissão de óxidos de nitrogênio,
que irá destruir ozônio por reação química;
• Alta concentração em localidades distantes das fontes primaria de emissão,
uma vez que os precursores demoram alguns quilômetros para serem
convertidos a ozônio;
• Concentrações diferentes na mesma área metropolitana em função da
distância das fontes de emissão, velocidade e direção do vento;
Na Região Metropolitana da Cidade do México foram observadas diferenças
na concentração de ozônio sobre toda a região. As diferenças deveram-se ao
transporte de poluentes para determinados locais; neste caso o efeito de transporte
torna-se tão importante quanto a produção de ozônio devido às emissões locais de
precursores, por fontes veiculares e industriais (FAST e ZHONG, 1998).
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Em um estudo sobre ozônio na Região Metropolitana de São Paulo, a
variação das concentrações de ozônio deveu-se, principalmente, à localização dos
monitores em regiões próximas ou não de vias de elevado trafego. Os padrões
encontrados foram classificados em função da proximidade ou não das vias:
estações classificadas como veiculares apresentaram menor concentração de O3,
devido às reações de O3 e NO, enquanto estações não veiculares apresentaram
concentrações mais elevadas (CETESB, 2000(b)).
Muitas vezes determinadas áreas apresentam o mesmo padrão quanto aos
valores máximos de O3 obtidos simultaneamente. Na costa leste dos Estados Unidos
foi determinada áreas nas quais as estações de monitoramento apresentavam o
mesmo comportamento em relação à máxima concentração horária, de forma a
possibilitar um monitoramento regional de O3 (COX e CLARK, 1981).
4.2.6 Partículas inaláveis
As partículas inaláveis, denominação dada às partículas com diâmetro menor
ou igual a 10 µm (MP10), resultam de emissões de uma grande variedade de fontes e
são emitidas diretamente (aerossol primário) ou são formadas na atmosfera por
processo de conversão gás-partícula (aerossol secundário).
As principais fontes de emissão de aerossol primário são devidas à
ressuspensão de partículas do solo, emissões provenientes de sal marinho, queima
de combustíveis fósseis para geração de energia em atividades industriais,
processos industriais que emitem partículas, uso de veículos (queima de
combustível e por emissões dos pneus), atividades de queima de biomassa para
agricultura ou outros fins etc. o aerossol troposférico, formado por estas partículas,
contem sulfato, amônio, nitrato, sódio, cloreto, traços de metal, material carbonáceo,
material da composição da superfície terrestre e água (SEINFELD e PANDIS, 1998),
sendo que a fração carbonácea é constituída de carbono elementar e carbono
orgânico. Carbono elementar é aquele emitido diretamente pelas fontes,
predominantemente durante a combustão, enquanto que carbono orgânico pode ser
emitido pelas fontes ou formado na atmosfera, pela reação de condensação dos
produtos de oxidação de hidrocarbonetos.
Alguns dos efeitos indesejáveis do aumento das emissões antrópicas de
partículas inaláveis são os danos à saúde humana, redução na visibilidade,
deposição ácida e alterações no balanço de radiação na Terra (SEINFELD e
PANDIS, 1998). A alteração no balanço de radiação solar se dá porque as partículas
podem absorver ou espalhar a luz, em função de sua composição e tamanho.
Além destes, quando presentes na atmosfera as partículas atuam como
núcleo de condensação de nuvens (NCN) e quanto menores forem, maior o número
de gotas formadas e menor o tamanho das mesmas. Estes são, portanto, os efeitos
indiretos da presença de partículas (IPCC, 2001):
• Redução no tamanho das gotas das nuvens (à quantidade de água
constante);
• Decréscimo na eficiência de precipitação, aumento na quantidade de água
nas nuvens e aumento do tempo de vida das nuvens.
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Os padrões de qualidade do ar para MP10 são 150 µg/m3 para exposição de
curto período (24h) e 50 µg/m3 para o período de um ano (média aritmética anual).
No Estado de São Paulo há problemas com relação à ultrapassagem dos padrões
de partículas inaláveis. Conforme relatado pela CETESB, 2002, em 2001 as maiores
médias anuais na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foram observadas em
Guarulhos (72 µg/m3) e Diadema (66 µg/m3), mas em outras 6 estações (em um total
de 20 monitoram o poluente) o padrão de média anual também foi ultrapassado. Em
Cubatão, a estação da Vila Parisi apresentou média anual igual a 93 µg/m3, tendo
sido o valor elevado de todas as estações no ano de 2001. No interior do Estado, o
maior valor, 44 µg/m3, foi encontrado em Paulínia, valor próximo ao padrão de
qualidade de ar. Com relação à ultrapassagem de padrão de 24h (curto período), em
14 das 20 estações da RMSP houve ao menos uma ocorrência de ultrapassagem de
padrão. Nas demais estações (litoral e interior) foram verificadas ultrapassagem do
padrão apenas nas duas estações de Cubatão. Em Capuava, não foram registradas
ultrapassagem de padrões de exposição de curto e longo prazo para MP10. A
CETESB (2002) relata, de maneira geral, uma tendência significativa de decréscimo
de ultrapassagens de padrões de MP10, tanto na RMSP como em Cubatão, nos
últimos 18 anos.
Há um interesse crescente no que diz respeito às partículas menores ou igual
a 2,5 µm, MP2,5, também referênciadas como partículas finas. Padrões de qualidade
do ar para MP2,5 foram estabelecidos a partir de 1997 nos Estados Unidos.
Recentemente México, Canadá e Estados Unidos reconheceram que há grandes
deficiências nas informações sobre o gerenciamento efetivo da qualidade do ar no
que se relaciona às partículas finas (HIDY et al., 2000).
4.2.6.1 Emissão de partículas devido às fontes naturais
As principais fontes naturais de emissão de partículas são o solo, spray
proveniente do mar e vulcões. Partículas de origem vegetal, como, por exemplo, o
pólen das plantas, também estão presentes na troposfera, porém em concentrações
muito menores que as provenientes das demais fontes (SEINFELD e PANDIS,
1998). A maior parte das partículas provenientes de emissões naturais encontra-se
na faixa de tamanho superior a 1 µm.
Em determinadas localidades da região Amazônica o aerossol atmosférico
sofre grande influência de fontes naturais: na Serra do Navio, o particulado fino foi
determinado como de origem biogênica, ressuspensão do solo e particulado
marinho, enquanto que a fração grossa foi determinada como aerossol marinho e
aerossol proveniente do solo e da floresta (GERAB ,1996).
4.2.6.2 Emissão de partículas devido à atividade urbana
Regiões metropolitanas, em geral, apresentam atividade industrial e uma
grande frota veicular. Devido a isto, algumas fontes antrópicas de aerossol são
comuns a municípios que fazem parte de regiões metropolitanas.
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As partículas presentes na Região Metropolitana de São Paulo tem sido
objeto de estudo nos últimos 30 anos. MIRANDA et al., 2002 identificaram sulfato e
aluminossilicatos como os compostos mais abundantes no aerossol de São Paulo,
além de compostos metálicos, sulfatos, carbonatos, cloretos, orgânicos e compostos
biogênicos. CASTANHO e ARTAXO, 2001 analisaram a composição do aerossol
atmosférico no município de São Paulo e identificaram veículos, ressuspensão de
partículas do solo, combustão de óleo, sulfato e emissões industriais como principais
fontes de MP2,5; o solo foi a principal fonte de partículas maiores (entre 10 e 2,5 µm).
ALONSO et. al., 1997) concluíram que apesar das 30.000 indústrias existentes na
RMSP, as maiores contribuições para as elevadas concentrações de partículas
totais em suspensão e MP10 são as provenientes de poeira de estradas e emissões
de veículos.
Em Milão (Itália), sulfatos com origem secundária e partículas com origem na
crosta terrestre foram identificados como os maiores componentes do aerossol
(MARCAZZAN et al., 2001). Neste local foi evidenciado que MP2,5 era responsável
por grande parte da concentração de MP10, o que implica em maiores danos à saúde
da população do que os causados pelas partículas na faixa entre 2,5 e 10 µm.
SWIETLICKI et al., 1996 identificaram as fontes de poluição do ar na cidade
de Lund (Suécia), com base em dados de monitoramento de aerossóis e gases.
Com relação às partículas grossas, mais de 60% das mesmas foram identificadas
como provenientes de ressuspensão de estradas enquanto o restante estava
relacionado às emissões veiculares e partículas do mar. Uma importante fração das
partículas finas foi identificada como proveniente de transporte de longas distâncias,
enquanto as partículas grossas foram relacionadas às fontes locais.
É fundamental que se conheça não apenas as concentrações, mas sim a
composição do aerossol, para que seja possível inferir sobre sua origem. Apenas
desta forma torna-se possível o estabelecimento de metas de gerenciamento, para
que sejam tomadas ações visando a redução das emissões.
4.2.6.2.1 Material particulado MP2,5-padrões de qualidade e formação de ozônio
Ainda não há padrões de qualidade do ar no Brasil para partículas MP2,5. Os
critérios para padrões de qualidade do ar de MP2,5 nos Estados Unidos foram
estabelecidos com base nas estimativas de efeitos adversos à saúde e no bem-estar
da população, no que diz respeito à dificuldades de visibilidade; em menor grau
foram considerados os potenciais danos ao ecossistema e aos materiais. Nos
Estados Unidos os padrões de qualidade do ar para MP2,5 são 15 µg/m3 para média
anual e 65 µg/m3 para média diária.
Conforme já comentando, as maiores concentrações de MP2,5 são devidas
aos processos de conversão gás-partícula. Medidas realizadas em Illinois (EUA)
identificaram o aerossol secundário (NH4)2SO4 como maior componente de MP2,5, o
que indica que sua formação está relacionada às emissões de SO2 e NH3 (SWEET
E GATZ, 1998). Também contribuem para o aumento de MP2,5 as emissões
primárias de material carbonáceo, incluindo fragmentos biológicos e emissões de
compostos metálicos de combustíveis fósseis e fontes industriais.
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Segundo HIDY et al., 2000 há uma especial preocupação na América do
Norte em relação às partículas finas, formadas como produtos de oxidação de
emissões gasosas de combustíveis fósseis, incluindo SO2, NOx e COV, os dois
últimos precursores de O3. As partículas, em geral, estão em suspensão em
misturas complexas de gases, incluindo oxidantes produzidos a partir de reações
fotoquímicas de COV e NOx.
Dados obtidos na região nordeste dos Estados Unidos (NESCAUM, 1995)
indicaram uma relação, em grande escala espacial, entre as concentrações de
partículas MP10 (médias de 24h) e ozônio (máxima horária), medidas no mesmo dia.
Este fato pode estar implicitamente relacionado à contribuição de MP2,5 no total de
MP10 monitorado. As partículas MP2,5, por sua vez, podem ter origem na oxidação
dos precursores de O3.
5. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR NA REGIÃO DE ESTUDO
5.1 Qualidade do Ar
As informações sobre a qualidade do ar em uma dada região pode ser
realizada por meio do uso de modelos de dispersão de poluentes, os quais fornecem
estimativas sobre as concentrações ambientais dos poluentes. O uso de modelos
apresenta vantagens em determinadas situações como:
• na avaliação prévia de estratégias de controle de poluição, pois prevê o
efeito de uma redução em determinada emissão sobre a qualidade do ar;
• na seleção de locais para instalação de novas fontes de emissão, pois prevê
o impacto das mesmas na região a ser avaliada;
• outras em geral associadas a processos de avaliação preliminares, os quais
envolvem baixo custo e rapidez.
Uma integração entre as atividades de monitoramento e modelagem é
portanto, a melhor combinação para o gerenciamento da qualidade do ar em uma
região.
5.1.1 Tipos de amostradores de qualidade do ar
Em função da finalidade do monitoramento da qualidade do ar, aliada aos
recursos disponíveis (material, mão-de-obra e tempo), há a possibilidade do uso de
diferentes tipos de amostradores de qualidade do ar, classificado como:
• Passivos (ou estáticos): através destes, estimativas ou efeitos de poluentes
são determinados por meio de amostragens de longo período (semanais ou
mensais). Usualmente fornecem uma medida qualitativa do ar no local
monitorado; necessitam de análises após a coleta; devido à simplicidade e
ao baixo investimento inicial requerido, apresentam baixo custo operacional
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quando comparados aos demais. Exemplo: uso de placas impregnadas com
carbonato de cálcio para a detecção de gases sulforosos.
• Manuais (ou intermitentes) – são equipamentos a partir dos quais as
concentrações de poluentes são determinadas por métodos manuais ou
semi-automáticos, baseando-se em amostras coletadas que seguem uma
rotina fixa de amostragens, mas que dependem de um operador no inicio
e/ou no final dos processos de amostragens. Em geral necessitam de
pessoas para realização das análises das amostras coletadas. Exemplo:
determinação de concentração de material particulado inalável por meio de
amostrador de grandes volumes (Hi-vol); trem de amostragem para
poluentes gasosos. Apresentam-se na faixa de custo intermediário, em
relação aos demais, no item investimento inicial, mas em geral implicam em
elevado consumo de reagentes e outros materiais e demandam alto número
de horas para as análises.
• Instrumentais (ou contínuos) – estes equipamentos permitem que as
concentrações de poluentes sejam determinadas por métodos automáticos
continuamente e em geral estão ligados a um sistema de aquisição de
dados, que envia os dados para serem registrados em um computador. As
calibrações podem ser realizadas automaticamente ou por meio de um
operador; apresentam elevado custo de investimento inicial e elevado custo
de manutenção, pois em geral os equipamentos são importados. Como
operam continuamente, consomem uma maior quantidade de catalisadores,
filtros etc, bem como, requerem pessoal qualificado para manutenção,
devido à complexidade dos sistemas. Os equipamentos que foram utilizados
neste trabalho encontram-se nesta classe, uma vez que são monitores
contínuos de qualidade do ar.
5.1.2 Modelo de dispersão de poluentes atmosféricos
Um modelo de dispersão é uma representação matemática dos processos de
transporte e difusão que ocorrem na atmosfera, de forma a simular os efeitos da
emissão de um poluente sobre um ou diversos receptores, localizados a uma
distância do ponto de emissão DERISIO (1992).
A figura 5.1 apresenta a representação de um modelo de dispersão, com suas
entradas e saídas. A topografia do terreno da área objeto de estudo é também um
dado de entrada do modelo.
Emissões
Entrada
Meteorologia

Modelos de
Dispersão

Saída

Qualidade
do Ar

Química
Atmosférica

Figura 5.1 – Representação de modelo de dispersão (DERISIO, 1992).
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Há vários tipos de modelo de dispersão disponíveis para o uso atualmente e
cada um deles foram desenvolvidos para fins específicos. Maiores informações
sobre o modelo de dispersão de poluentes podem ser encontradas em U.S.EPA
(1993), onde são apresentados os modelos recomendados pela U.S.EPA. ZANETTI
(1990) apresenta detalhes do desenvolvimento de alguns tipos de modelo de
dispersão.
5.2 Modelagem matemática da poluição
5.2.1 Generalidades sobre modelagem matemática
No modelamento científico estabelece-se um funcionamento para uma dada
situações reais, montando-se as equações correspondentes. Percebe-se que não
necessariamente o modo como essa proposição é formulada, corresponde
exatamente à realidade (CERQUEIRA, 1999).
Um modelamento é tanto melhor, quanto mais próximo da realidade forem os
resultados que ele consegue fornecer. Todavia, quanto maior a complexidade dos
sistemas observados, maiores costuma ser as simplificações que acabam sendo
adotadas para seu equacionamento, exigindo muito cuidado ao aplicá-las. Este é,
particularmente, o caso da poluição do ar. Trabalha-se com o sistema aberto que é a
atmosfera, aberta e sujeita, por exemplo, a efeitos do macro e microclima, das
irregularidades na crosta terrestre, das irregularidades nas emissões (CERQUEIRA,
1999).
Existem modelamentos baseados em receptores e em emissões (ou
preditivo). Os primeiros procuram determinar a contribuição de cada uma das
principais fontes que ocasionaram uma determinada concentração de poluentes a
partir da medida feita em um amostrador: simbolizam um receptor, que pode ser
uma pessoa, animal, vegetal, construção etc. O segundo estima as concentrações
que seriam medidas em torno de uma fonte (emissor), levando-se em conta a
intensidade de sua emissão e as condições atmosféricas de dispersão.
No atual estágio de desenvolvimento, os modelos receptores têm se mostrado
mais eficientes à aplicação de estratégias de controle, pois, podem fornecer a
parcela de responsabilidade das principais fontes a partir de amostragens de
controle da qualidade do ar (CERQUEIRA, 1999) .
Já o modelo de emissores consegue prever concentrações geradas por fontes
com erros que variam tipicamente em torno de um fator 2, mas podendo atingir até
um fator 10. Apesar desta margem de erro, são os únicos que permitem antever o
impacto que uma dada fonte pode causar ao meio, instalação de uma nova indústria,
efeitos de um acidente em usinas nucleares etc. Baseiam-se na teoria estatística da
difusão turbulenta ou na solução das equações da fluído dinâmico na atmosfera.
Suas imprecisões são fruto das simplificações usadas nestas soluções e,
principalmente, devido à incapacidade de tratar oscilações das emissões e
heterogeneidades nas condições de dispersão na atmosfera (CETESB, 2000).
Para este estudo, nos modelos receptores procurou-se fazer
um
detalhamento do modelo do balanço de massas, discutindo suas possibilidades e
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limitações na identificação da responsabilidade de fontes já, para o Modelo Preditivo
(ou de emissor), será apresentado a Pluma Gaussiana na sua forma mais simples.
5.2.2 Teoria estatística da difusão turbulenta
Os modelamentos estatísticos para a difusão atmosférica baseiam-se em uma
analogia entre a ação de turbilhões de ar na atmosfera e a ação das moléculas de
um fluido que provocam o movimento browniano. A teoria básica sobre movimento
browniano mostrou que é turbulento e o fluido pode difundir calor e outros elementos
difundíveis de modo análogo à agitação molecular do meio.
5.2.3 Difusão turbulenta e o modelo da pluma gaussiana
Os turbilhões em um fluido são vórtices, remoinhos, ou seja, parcelas do
fluido que apresentam um movimento de rotação espiralado. Mesmo em situações
muito controladas, como em túneis de vento, dificilmente poder-se-ia definir um
tamanho típico para os turbilhões, do mesmo modo como se define um caminho livre
médio no movimento browniano. O que se observa são espectros de turbulência
com vórtices de diferentes tamanhos e freqüências, apresentando correlação e
transferência de energia entre as diferentes freqüências (PASQUILL, 1961).
Na atmosfera as turbulências se desenvolvem majoritariamente dentro da
"Camada Limite" (CL) que representa aquela região em contato direto com a
superfície terrestre, sujeita, portanto, a seus impulsos. O aquecimento solar da
crosta terrestre gera grandes turbilhões de massas "térmicas" de ar ascendente.
Massas de ar em circulação sofrem fricção com a superfície terrestre,
desenvolvendo forças de cisalhamento que freqüentemente geram um movimento
turbulento. Árvores, rugosidades da superfície terrestre, edificações, acidentes
geográficos e outros obstáculos causam turbilhonamento nos ventos que circulam
por entre eles.
O espectro de freqüências para a velocidade do vento na CL é bastante
amplo, envolvendo ciclos concentrados entre 0,001h e 900h. Os ciclos mais longos
(acima de 5h) estão ligados a efeitos de escala sinóptica e associam-se ao fluxo
médio do ar. Ciclos entre 0,001h e 0,1h correspondem à turbulência atmosférica.
Entre 30 minutos e 1h há uma drástica redução na intensidade espectral,
demarcando uma transição entre a escala de turbulências e a escala sinóptica dos
ventos (COX e CLARK,1981).
Assim, nos problemas de difusão atmosférica procura-se trabalhar com a
velocidade do vento separada em duas parcelas: a velocidade média u e a
velocidade turbulenta u', apresentada na equação 5.1, a seguir:
u = u' + u1

(5.1)

As componentes x, y e z de u serão designadas por U, V e W e de u', u, v e w,
respectivamente.
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A similaridade entre a difusão de um componente por movimentação de uma
série de turbilhões e o movimento browniano não encontrou ainda uma
demonstração teórica sólida. Há analogias intuitivas entre os elementos de cada um
destes processos, mas como se pode perceber eles guardam características físicas
diversas e que certamente restringiriam teoricamente a extensão das deduções de
um para o outro. Todavia, observações experimentais com parâmetros bem
controlados mostram que o tratamento da difusão turbulenta como um processo
estocástico, similar à difusão browniana representa uma aproximação aceitável.
A condição básica para se aplicar esta analogia é que a turbulência deve ser
homogênea e estacionária, ou seja, ela deve ser constante espacial e
temporalmente. Obviamente a aplicação desta condição à CL exige muito cuidado
bem como a definição de uma série de elementos retificadores, tais como fatores de
correção para determinadas constantes ou o fracionamento de cálculos para
incorporar heterogeneidades evidentes.
Sob estas condições, a distribuição espacial de concentrações devida a uma
emissão instantânea Q de um componente lançado em um ponto da CL, em um
problema unidimensional, também será dada pela equação 5.2, sendo necessário
definir parâmetros específicos para a difusão turbulenta.
A extensão do problema exige a utilização da distribuição gaussiana em três
dimensões como indicadora da probabilidade de encontrarmos cada partícula em um
ponto do espaço. Se for incorporado, ainda, um vento de velocidade média u na
direção x, a concentração média para uma emissão pontual e instantânea será dada
por:

C ( x, y , z ) =

 ( x − Ut )2
y2
z 2 
exp
−
−
−


3
2σ x2
2σ y2 2σ z2 

2
(2π ) σ xσ yσ z
Q

(5.2)

Referenciando-se na equação 5.1, considera-se que a velocidade média
apenas translada o material em difusão e, portanto, o termo Ut representa a
transição do sistema de coordenadas para o ponto onde foi feito o lançamento do
componente e que está se deslocando com velocidade U. A parcela turbulenta da
velocidade provoca a difusão do material em relação a este ponto.
A equação 5.2 é a base empregada no equacionamento de outras situações
em problemas ambientais onde existe emissão pontual e contínua, tais como: fonte
elevada (chaminé com altura H), presença de barreira refletora (como o solo),
sedimentação gravitacional do material emitido, integração para fontes sobre linha
extensa ou homogeneamente distribuídas sobre uma área, representando variações
sobre o conhecido "Modelo da Pluma Gaussiana", ou derivações obtidas a partir
dele. Em particular, a expressão para concentrações médias de um componente
emitido continuamente por uma fonte pontual (intensidade S) e elevada (altura H),
havendo reflexão no solo, é apresentada na equação 5.3 e na Figura 5.2.:
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C ( x, y , z ) =

Onde:
C(x,y,z)
Q
σy e σz
u
x,y,z
H

 y 2    ( z − H )2 
 ( z + H )2  
exp −
exp
exp
−
+


−

2 
2πσ y σ zU
2σ z2 
2σ z2  
 2σ y   

S

(5.3)

-concentração na direção do vento no nível do solo, g/m3
-taxa de emissão de poluentes, g/s
- desvio padrão da pluma, m
- velocidade do vento, m/s
- distâncias, m
- altura efetiva da pluma, m.

Figura 5.2 – Simulação da fonte emissora tendo o solo como espelho (Fonte:
Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution)
Caso haja uma camada de inversão térmica a uma altura z0, é necessário
acrescentar um termo para a reflexão que ocorre nesta camada, apresentada na
Equação 5.4 e na Figura 5.3.:

C(x, y, z ) =

 y 2    (z − H )2 
 (z − 2z0 + H )2 
 ( z + H )2 
+
−
+
exp− 2 .exp−
exp
exp
−
 (5.4)
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Figura 5.3 – Simulação da fonte emissora observando uma camada de inversão
(Fonte: Atmospheric Chemistry and Physics of Air Pollution)
Ainda que não esteja desenvolvendo a expressão 5.4, faz-se necessário
destacar dois aspectos relacionados à sua formulação:
• a difusão turbulenta na direção x foi considerada pequena quando
comparada com o transporte do material pela velocidade U (o modelo
pressupõe u=Ui), o que permite tratar a emissão contínua como se fosse
uma sucessão de “baforadas” pontuais transportadas pelo vento médio e a
difusão de cada uma delas só é relevante sobre um disco perpendicular ao
eixo de propagação;
• o variável tempo foi eliminada considerando a estacionariedade e
homogeneidade da turbulência, usando-se a relação.
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x = Ut => t =

x
U

(5.5)

Na difusão atmosférica, teoricamente, seria necessário considerar um
coeficiente de dispersão total, composto por duas parcelas, uma relativa à difusão
molecular e outra relativa à difusão turbulenta. Todavia, a difusibilidade molecular
assume valores entre 103 a 1012 vezes menores que a difusibilidade turbulenta,
podendo ser desprezada na grande maioria dos casos.
A difusão molecular tem valor desprezível em relação a difusão turbulenta (o
valor é 10³ a 1012 vezes maior).
5.3 Parâmetros para aplicação da pluma gaussiana
Apesar do Modelo da Pluma Gaussiana ser uma solução para a difusão
atmosférica obtida sob condições bastante simplificadas, ele continua sendo
bastante utilizado, especialmente pelos organismos de controle ambiental. A
principal razão para isto é que seus resultados observam a mesma concordância
com medidas experimentais que modelos mais elaborados.
Naturalmente, em situações complexas, onde a hipótese de turbulência
homogênea e estacionária está muito distante da realidade, torna-se necessário o
emprego de recursos mais sofisticados. Simulações numéricas em computador,
usando o método de Monte-Carlo em um processo de Markov tem se mostrado
como o mais indicado nestas situações. Túneis de vento e tanques de prova também
têm sido empregado para analisar a difusão atmosférica em terrenos complexos.
Relativamente bem sucedidos no estudo de fenômenos simples, a simulação de
situações reais em túneis de vento é muito mais trabalhosa e sujeita a falhas, como
mostra (NESCAUM, 2000) fez uma revisão dos trabalhos desenvolvidos pela U.S.
EPA (1998) em sua infra-estrutura de Modelamento de Fluidos, mostrando
comparações medidas entre simulações e em experimentos de campo, além de
apresentar visualizações didáticas de alguns efeitos observados em terrenos
complexos.
5.3.1 Determinação de σi
Para a Pluma Gaussiana, os principais elementos a serem determinados são
os coeficientes de dispersão σi (i=y, z) adequados ao local em estudo. Há que se
considerar a dependência dos σi com as classes de estabilidades observadas e com
o tempo de amostragem, bem como as condições para o emprego de dados
meteorológicos disponíveis.
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5.3.1.1 Estimativas empíricas
As curvas de Pasquill-Gifford (P&G), ainda hoje representam a principal fonte
para a obtenção destes parâmetros. A partir de experiências de dispersão realizadas
por HAY&PASQUILL em 1957, com esporos de Lycopodium, PASQUILL,(1961)
apresentou um método para se estimar o espalhamento vertical e horizontal de uma
pluma (emissão contínua), tendo em consideração as condições meteorológicas que
definiam o tipo de turbulência presente (Classes de Estabilidade de P&G).
GIFFORD, (1961) operou sobre estes dados reapresentando-os na forma de curvas
para σy e σz, diretamente utilizáveis no modelo da Pluma Gaussiana.
Posteriormente, (GIFFORD, 1976) escreveu um artigo de revisão sobre a
tipificação dos processos de difusão, retificando levemente as curvas de P&G.
Apresentou também as fórmulas de BRIGGS (1974), Tabela 5.1, que agruparam
mais dois conjuntos de dados àqueles gerados pela experiência de HAY&PASQUILL
(1961):
• medidas em plumas obtidas com névoas de óleo no Brookhaven National
Laboratory (BNL);
• medidas efetuadas pelo Tennesse Valley Authority (TVA) ao longo de 20
anos de experiências.

Estas fórmulas são mais adequadas ao uso computacional e são mais
confiáveis na medida em que ponderam outros resultados, especialmente para
distâncias maiores (para distâncias superiores a 800m as curvas de P&G
representam extrapolações).
Tabela 5.1 – Tabela de aplicação de constantes empíricas
CLASSE DE ESTABILIDADE DE
P&G - PASQUILL-GIFFORD
Descrição

Pasquill

FÓRMULA DE BRIGGS

BNL P/ σZ

σθ

σy

c (m)

d

(Graus)

(m)

σz
(m)

Muito Instável

A

25

0,22x+(1+0,0001x)

-1/2

Moderadamente
Instável

B

20

0,16x+(1+0,0001x)

-1/2

Levemente
Instável

C

15

0,11x+(1+0,0001x)

-1/2

0,08x+(1+0,0002x)

-1/2

Neutra

D

10

0,08x+(1+0,0001x)

-1/2

0,06x+(1+0,0015x)

-1/2

Moderadamente
Estável

E

5

0,06x+(1+0,0001x)

-1/2

0,03x+(1+0,0003x)

Muito Estável

F

2,5

0,04x+(1+0,0001x)

-1/2

0,016x+(1+0,0003x)

Muitíssimo
Estável

G

1

0,20x

0,41

0,91

0,12x

0,33

0,86

0,22

0,78

0,06

0,71

-1
-1

Fonte: Modelamento da difusão atmosférica de poluentes (WILLIAMSON, 1973)

Gifford comenta ainda a existência de uma série de proposições de fórmulas
de interpolação para valores de σi e σz, baseadas em funções de potências:
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σ z = cx d

e

σ y = ax b

(5.6)

Na Tab. 5.1.2 estão listados valores de c e d, ajustados para dados do BNL
(HANNA, 1982). Apesar da facilidade de cálculo patrocinada por este tipo de função,
Gifford sugere que seu emprego se limite a distâncias menores (x<<104m).
5.3.1.2 Correção temporal de σi
A hipótese de homogeneidade e estacionariedade da turbulência na camada
limite - CL tem um alcance bastante limitado. Os diferentes processos geradores de
turbulência incorporam componentes nitidamente heterogêneos, como aquecimento
diferenciado da superfície terrestre e rugosidade diversificada em uma mesma
região. Assim, quanto maior o tempo sobre o qual se observa a difusão, tanto maior
será o σi
O Handbook on Atmospheric Diffusion (HANNA, 1982) sugere que se use
uma fórmula empírica proposta por Gifford para correção de σ y em termos do tempo
de amostragem:
q

σ yd  Tsd 
= 
σ ye  Tse 

(5.7)

Onde:
d e e sinalizam dois casos diferentes;
q = 0,25 a 0,3

para 1h<Tsd <100h

q = 0,2

para 3min<Tsd <1h

Assume-se que as curvas de P&G representam um tempo de amostragem de
~10min.

5.3.1.3 Classificação da turbulência
A turbulência encontrada na CL são fundamentais na determinação dos σi
Pasquill procurou associar esta classificação a dados meteorológicos obtidos
rotineiramente (insolação, velocidade dos ventos de superfície e cobertura por
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nuvens) como forma de facilitar a viabilização de cálculos de dispersão. Seu
esquema de classificação pode ser encontrado em qualquer livro ou manual que
aborde a difusão de componentes na atmosfera (U.S.EPA, 1998).
Há, também, uma série de trabalhos comparando diferentes propostas de
indicação das classes de estabilidade de P&G com base em alguns parâmetros
atmosféricos específicos.
Buscando estabelecer recomendações sobre os procedimentos mais
adequados, um Workshop organizado pela American Meteorological Society, em
1977, sobre esquemas de classificação de estabilidade e curvas para sigmas,
formulou uma série de recomendações em torno destas questões (HANNA et al.,
1977). Dentre outras indicações feitas, o desvio padrão (σθ) do ângulo horizontal (θ)
da velocidade do vento e o desvio padrão (σϕ) do ângulo vertical (ϕ) da velocidade
do vento foram considerados adequados à determinação do tipo de turbulência ou,
mesmo, para propiciar o cálculo direto de σy e σz (usando as funções “universais”
citadas acima). Neste trabalho foi adotado σθ para avaliar o tipo de turbulência.
SEINFELD e PANDIS (1998) usaram σθ como referência para estudar quatro
outros critérios para tipificar a turbulência, mostrando a necessidade de se
padronizar a forma de obtê-lo (o tipo de turbulência varia com a altura e com o
período de tempo sobre o qual σθ é calculado).
É importante destacar, ainda, que a razão (S) entre altura da camada de
mistura (h) e o comprimento de Monin-Obukhov (L), é fortemente recomendada
como medida da estabilidade. Todavia, freqüentemente não se dispõe de h como
medida rotineira, bem como alguns dos parâmetros necessários para o cálculo de L.
Há uma série de trabalhos que propõem aproximações para S ou avaliações
aproximadas para L e h, sendo que alguns assemelham-se a versões aperfeiçoadas
e mais sofisticadas da classificação desenvolvida inicialmente por Pasquill.
Exemplos recentes de trabalhos nesta linha podem ser observados em CARTER e
ATKINSON (1987).
5.3.1.4 Escalas de tempo Lagrangiana e Euleriana
O tratamento estatístico da difusão turbulenta é um processo Lagrangiano,
condições onde acompanha-se a posição de uma partícula no espaço (pela
probabilidade dela ser encontrada neste ponto) para avaliar a concentração espacial
esperada caso um número grande de partículas seja lançado em um determinado
ponto do fluido. Na atmosfera, as medidas de movimentação do fluido, geralmente
são Eulerianas, caracterizado por anemômetros presos à torre de uma estação
meteorológica medem a velocidade do vento em um ponto fixo do espaço, o que
caracteriza a velocidade de qualquer partícula que, naquele instante, esteja no
referido ponto do campo de velocidades.
FAST E ZHONG (1998) em um extenso artigo sobre teoria estatística da
turbulência analisa dados de turbulências em túnel de vento, geradas com o
emprego de grades e outras estruturas regulares em forma de favo. Estes autores
analisando medidas simultâneas da velocidade do vento sobre pontos alinhados,
observaram que poderia ser definido um comprimento típico Euleriano, análogo a
escala Lagrangiana, definido na equação 5.8 a seguir:
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∞

LE = ∫ R ( y ) dy

(5.8)

0

Pasquill apresenta uma boa síntese teórica sobre este tema. Ele comenta que
observou as funções R(x) e R( )جem experimento de túnel de vento, demonstrando
que:

R ( x) =

1
R(τ )
B2

quando τ =

x
B v2

ou, se considerarmos a hipótese de Taylor,

τ=

τE
B

(5.9)

v2
U

Na CL, a correlação entre Turbulências Lagrangianas e Eulerianas
normalmente baseia-se na comparação entre medidas obtidas a partir da
observação do deslocamento de balões livres e registros realizados por
anemômetros fixos. Baseando-se em observações na atmosfera, FAST & ZONG
(1998) sugeriram que espectros e autocorrelogramas Lagrangianos e Eulerianos tem
formatos similares e guardam entre si apenas um deslocamento temporal,
formulando a hipótese simples de que:
(5.10)

RL (τ ) = RE (τ E ) quando τ = βτ E

Sendo β calculado por similaridade.
REID (1979) encontrou melhores ajustes teóricos a dados experimentais quando
usou:

β =

0,5
v2
U

(5.11)

(equivalente a se ter β =2)
5.3.1.5 Variação de U com altura
O mais conveniente em problemas de difusão atmosférica é adotar uma
função de potência para incorporar o perfil vertical da velocidade do vento, U:

Z 
U 2 = U1 2 
 Z1 

p

(5.12)
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O expoente p varia com a classe de estabilidade de P&G e o grau de
rugosidade da superfície terrestre. Os valores para p mais recomendados, estão
expressos em termos de rugosidades típicas para regiões urbanas e rurais.
Tabela 5.2 - valores de p para e equação 5.12.
Rugosidade

Classe de Estabilidade de P&G
A/25

B/20

C/15

D/10

E/5

F/2,5

Urbana

0,15

0,15

0,20

0,25

0,40

0,60

Rural

0,07

0,07

0,10

0,15

0,35

0,56

Fonte: Modelamento da difusão atmosférica de poluentes segundo ZANNETTI (1993).

5.3.1.6 Flutuações na concentração e meandramento na dispersão de plumas
Quando a dispersão de uma Pluma apresenta meandramento, as estimativas
de concentração média que não consideram este efeito em seus cálculos podem
facilmente estar sobrestimadas em um fator 4 a 6. Regiões de orla marinha e com
terreno acidentado, como Cubatão, são propícias ao desenvolvimento deste efeito,
sendo indispensável incorporá-lo ao modelamento local da difusão. A Figura 5.4,
com representações bidimensionais de séries temporais do ângulo horizontal do
vento, permite uma visualização dramática do efeito que a flutuação da direção do
vento pode introduzir na dispersão de componentes.
5.3.1.7 Causas do meandramento
MIRANDA (2002) realizou um trabalho sobre os possíveis mecanismos
geradores de grandes oscilações da direção horizontal do vento médio e que
freqüentemente causam meandramentos de plumas. Observados sobre diferentes
condições atmosféricas, eles adquirem maiores proporções sobre estratificação
estável (CLE - Camada Limite Estável) e ventos de baixa intensidade. Os períodos
de oscilação relatados variam entre 5 minutos a 2h e considera-se que são
provocados por ondas de gravidade ou por vórtices com eixo de rotação vertical ou
horizontal.
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Figura 5.4 – Séries temporais bidimensionais para o ângulo horizontal da velocidade
do vento
A Figura 5.5 esquematiza o meandramento por ondas de gravidade e vórtices
horizontais. As ondas de gravidade, ou ondas de empuxo, são propagações
horizontais resultantes de oscilações da altura da coluna de ar sobre a superfície e
são usuais na CLE quando esta apresenta pouca turbulência. Comprimentos de
onda típicos estão entre 200 a 4000 nm. Perceba-se que, para haver
meandramento, o eixo de propagação da onda não pode ser paralelo à direção do
vento médio (Figura 5.5).

onda

vórtice

Figura 5.5 – Modelo para o meandramento de Pluma devido a ondas Gravitacionais
e Vórtices com eixo horizontal (a)Vista de Topo (b)Vista de frente
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Um número menor de casos de meandramento parece ser causado por
vórtices com eixo horizontal, associados a velocidades de vento mais elevado em
região de costa marinha (SWIETLICKI, 1996). Eles atuam como esquematizado na
Figura 5.6 Percebe-se que, neste caso, o eixo de rotação do vórtice não pode ser
perpendicular a direção do vento médio que, considerando-se a brisa marinha,
sofrerá maior efeito se for paralelo à costa. Turbilhões com eixo horizontal na CLE
também podem ser formados a sotavento de encostas (como a Serra do Mar).
Turbilhões com eixo vertical podem ser responsáveis por muitos casos de
meandramento (Figura 5.5), especialmente sobre terreno complexo e estratificação
estável da atmosfera (CLE). Um possível mecanismo formador deste tipo de vórtice
na CLE são as turbulências que surgem no desmembramento das linhas de fluxo a
sotavento de um obstáculo geográfico (SNYDER, 1990), mostra simulações disso
em tanque de prova.

Figura 5.6 - Meandramento de Pluma devido a vórtice de eixo vertical (ETLING,
1990).
5.3.1.8 A pluma e a variabilidade de concentrações
As Fig.5.5. e 5.6 são modelos de como ocorre a alta variabilidade de
concentrações instantâneas em relação à média esperada em uma pluma emitida
continuamente. A largura da pluma em um determinado instante é caracterizada por
σi, sendo esta dispersão determinada pela ação de vórtices pequenos em relação à
σi. Próximo à fonte σi <<λ (λ=tamanho característico para os turbilhões maiores
desenhados no esquema) e estes turbilhões provocam uma variabilidade da
concentração associada a uma oscilação da pluma em torno da direção média em
que ela se desloca (meandramento). Para distâncias intermediárias, σi ~λ, estes
vórtices geram desmembramentos tentaculares com entranhamento de ar limpo na
pluma, causando uma variabilidade interna de concentrações. A distâncias maiores,
σi >>λ, estes vórtices provocam apenas uma difusão homogênea dentro da pluma,
reduzindo a variância da concentração. Note-se bem que este modelo tem como
parâmetro à relação de tamanho entre σi e λ. Como na atmosfera tem-se uma
distribuição espectral de λs, a caracterização de distâncias “próximas” ou “afastadas”
da fonte depende da forma da distribuição.
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Figura 5.7 - modelo sobre como um vórtice com comprimento característico ( gera
variabilidade de concentrações na pluma (ETLING, 1990).
O aperfeiçoamento dos detectores de gases de alta resolução e respostarápida tem possibilitado um detalhamento cada vez maior da estrutura de plumas
geradas pela dispersão de emissões contínuas e bem controladas. O número de
trabalhos nesta temática tem sido crescente e buscam analisar as incertezas que
estas flutuações introduzem nos modelos preditivos da qualidade do ar. Além disso,
refletem a preocupação crescente com a estimativa de picos de concentração para
emissões acidentais de gases tóxicos ou inflamáveis ou, ainda, com interesses
militares em estudar a variabilidade da visibilidade através de barreiras de fumaça.
CARTER e ATIKSON (1987) comentam que ao se tratar de inflamabilidade, cheiro
ou toxidez de alguns poluentes, os efeitos relevantes ocorrem numa escala de
tempo de poucos segundos ou menos. Exemplificam com o caso do cloro gasoso,
cuja toxidez é estimada pela expressão C2,75.t, obtendo-se resultados 10 a 20 vezes
superiores quando se emprega uma série temporal de C ao invés de <C> .
5.3.1.9 Incorporação da variabilidade na modelagem da dispersão
COX e CLARK (1981) fizeram uma revisão de modelos empregados para
prever flutuações de concentração, listando 7 tipos de abordagens que classificou
em três grupos gerais. O primeiro deles opera com a variabilidade interna à pluma, o
segundo com flutuações devido ao meandramento e o terceiro viabiliza o tratamento
destas duas fontes de variabilidade.
1º módulo : variabilidade interna à pluma
2º módulo : flutuações por conta do meandramento
3º módulo : tratar os dois conjuntos
No caso do modelo da Pluma Gaussiana, trabalha-se com estimativas de
médias e a variabilidade interna à pluma não representa um problema. Mas o
meandramento sim, pois as determinações para σi referem-se às turbulências de
curto alcance.
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Figura 5.8 - Modelo ilustrativo da difusão contínua como resultado da emissão de
uma sucessão de baforadas, (A) Cada círculo representa uma baforada se
difundindo, (B) Cada baforada se difunde sobre um disco, pois se despreza a
difusão turbulenta sobre o eixo-x em relação ao transporte realizado por U, (C) e (D)
Análogos aos dois itens A e B, mas as baforadas “viajam” sobre a linha de
meandramento.
DAVIS e CORNWELL (1991) apresentam uma possibilidade prática de
correção usando fatores para meandramento associados às classes de estabilidade
de P&G e à velocidade média observada (supõem-se uma correlação potencial
inversa entre U e σθ). Já em WILLIAMSON (1973) encontra-se a formulação de uma
teoria que tem sido referência para os modelos que incorporam este efeito. Sua
proposição básica seguiu a hipótese de homogeneidade e estacionariedade do
processo de dispersão atmosférica, separando a difusão em duas componentes
independentes: espalhamento (interno) e meandramento. Assim, para incorporar o
meandramento na Pluma Gaussiana, basta utilizar na expressão abaixo (ou
similares) um coeficiente de difusão total σiT dado por:

σ iT = σ iI + σ iM

(5.13)

sendo σiI o coeficiente de dispersão interno e σiM o coeficiente de dispersão por
meandramento.
A Figura 5.8 , C e D, permitem uma visualização esquemática deste
tratamento: as baforadas pontuais emitidas continuamente pela fonte, ao invés de
simplesmente sofrerem difusão enquanto são transportadas sobre a linha de direção
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do vento médio, passam a “caminhar” sobre a linha de meandramento enquanto
sofrem difusão.
6 ÍNDICES DE QUALIDADE DO AR
Os índices, de maneira geral, relacionam a concentração de um poluente,
medida por um determinado período, 1,3,8 ou 24 h, a um padrão de qualidade do ar
estabelecido. Esta relação muitas vezes está também associada a uma escala, que
se refere à classificação da qualidade do ar, a qual pode variar de “boa” a
“insatisfatória”, ou termos similares, visando tornar a informação mais acessível ao
público.
Os padrões de qualidade do ar são determinados pelo município, estado ou
país em função de objetivos específicos, tais como: preservação do meio ambiente,
cuidados com a saúde da população em geral ou de grupos mais susceptíveis
(idosos, crianças etc.), entre outros Devido ao fato dos poluentes serem
considerados individualmente, a sistemática de classificação de qualidade do ar, em
relação aos padrões, não fornece informações sobre o impacto ao receptor e
também não responde a uma simples questão: Quais áreas são mais limpas e quais
são mais impactadas com relação ao ar ambiente?
O ideal, portanto, seria a utilização de índices de qualidade do ar que
representassem o impacto dos poluentes ao receptor. Caso esta abordagem fosse
possível, ela seria estabelecida apenas para um tipo de receptor, uma vez que os
efeitos de um poluente são diferentes para a flora, a fauna e a população.
Segundo OTT (1978) são considerados critérios desejáveis em um índice de
poluição do ar aqueles;
• que sejam de fácil compreensão pelo público em geral;
• que incluam os principais poluentes;
• que estejam relacionados a padrões de qualidade do ar e a critérios de
episódios indesejáveis;
• que sejam calculados de uma maneira simples;
• que estejam baseados em premissas científicas;
• que sejam significativos em relação ao espaço;
• que exibam variações diárias.

Há uma grande variedade de índices de qualidade do ar, tais como índices
com estrutura linear (CETESB, 2002) e estrutura linear modificada (BEZUGLAYA et
al., 1993); há ainda os índices de exposição acumulada – AOT – os quais são
utilizados para ozônio e consideram diferentes limites de exposição em função do
receptor avaliado (HUNOVA (2001)).
Críticas em relação a algumas estruturas para apresentação de índices
lineares de qualidade do ar (agrupamento por soma, agrupamento por raiz quadrada
das somas quadráticas, índice máximo e média aritmética) são apresentadas por
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SWAMEE e TYAGI (1999), devido à ambigüidade (reportam como altamente poluído
um ar pouco poluído, ou vice-versa) ou falta de representatividade destes (no caso
da escolha do pior poluente para representar uma região). Uma estrutura que
propõe um processo de agrupamento mais balanceado é apresentada pelos autores,
porém os resultados são expressos de maneira não linear, o que torna mais difícil a
comparação de diferentes localidades e a interpretação dos dados.
6.1 Índices de qualidade do ar com estrutura linear
Alguns países utilizam a estrutura linear para a obtenção de um índice, na
qual a concentração do poluente é convertida a um número, obedecendo-se uma
escala. No Estado de São Paulo (CETESB, 2002) e em países como Estados
Unidos (U.S.EPA, 1998(b)) e Malásia (SWINBANKS, 1997) a estrutura linear é
utilizada, porém as faixas da escala, assim como os padrões de qualidade são
diferentes nestas diferentes localidades. Portanto, uma mesma concentração de um
poluente pode levar à condição “regular” em um determinado país e à condição
“inadequada” em outro. Em todos os locais a qualidade do ar é reportada em função
do pior caso.
6.1.1 Índices da CETESB
A CETESB utiliza a estrutura de qualidade do ar desde 1981. Para cada
poluente é calculado um índice e a qualidade do ar, em uma estação, é reportada
em função do pior caso. Os poluentes que a CETESB utiliza para cálculo de índice
são dióxido de enxofre, partículas totais em suspensão, partículas inaláveis, fumaça,
monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.
O índice é calculado de acordo com uma adequação do tipo de equação 6.1,
a qual consiste em uma interpolação linear.
I p = I sup – I inf ( C p – PI inf) + I inf


(6.1)

PI sup – PI inf

Na equação 6.1 tem-se:
I = Índice (adimensional)
C = Concentração medida (µg/m3 ou ppm)
PI = Limites de concentração para determinada faixa de classificação (µg/m3 ou
ppm)
P = poluente
Sup = superior
Inf = inferior
Portanto o índice de qualidade do ar é em função de um poluente, p, é
classificado em função do cálculo de seu índice, obtido em função de sua
concentração, Cp a qual se encontra em um dos intervalos de concentração,
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determinados pelos pontos de inflexão inferior (limite mínimo) e superior (limite
máximo). Estes intervalos estão associados às respectivas classificações do índice
(coluna 1 da tabela 6.1). Na tabela 6.1 são apresentados os intervalos de
concentração e respectivas classificações para os cinco poluentes relacionados
neste trabalho. A tabela 6.1,baseada na apresentada por CETESB (2002), foi
construída apenas para os poluentes avaliados neste trabalho.
Tabela 6.1 – Estrutura de Índice de Qualidade do Ar – CETESB (2002)
Nível de
SO2
MP10
Classificação
Qualidade do Média 24 h Média 24h
/Índice
Ar
(µg/m³)
(µg/m³)
Boa
(0 – 50)
Regular
(51 – 100)
Inadequada
(101 – 199)
Má
(200 – 299)
Péssima (300
– 399)
Crítica
(>400)

CO
Média 8 h
(ppm)

O3
Média 1h
(µg/m³)

NO2
Média
1h
(µg/m³)

50% PQAR

80 (a)

50 (a)

4,5

80

100 (a)

PQAR

365

150

09

160

320

ATENÇÃO

800

250

15

200

1130

ALERTA

1600

420

30

800

2260

EMERGÊNCIA

2100

500

40

1000

3000

CRÍTICO

2620

600

50

1200

3750

SO2 – dióxido de enxofre ; MP10 – material particulado com diâmetro menor que 10
µm ; CO – monóxido de carbono ; O3 – ozônio ; NO2 – dióxido de nitrogênio ; PQAR
(padrão de qualidade do ar) anual.
Portanto, após o índice ter sido calculado, a qualidade do ar recebe uma
classificação conforme apresentado na tabela 6.2 Para os casos em que a qualidade
do ar se encontra em condições “má”, “péssima” ou “crítica” são associados os
estados de atenção, alerta ou emergência, respectivamente, e são tomadas
providências que visam evitar maiores danos ao meio ambiente e à população.
Tabela 6.2 – Classificação da qualidade do ar em função do índice – CETESB
(2002)
ÍNDICE

QUALIDADE DO AR

ESTADO

0 – 50

Boa

-

51 – 100

Regular

-

101 – 199

Inadequada

-

200 – 299

Má

Atenção

300 – 399

Péssima

Alerta

> 400

Crítica

Emergência
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6.1.2 Índices U.S.EPA
Nos Estados Unidos utiliza-se uma estrutura de índices muito semelhante à
utilizada pela CETESB e exige-se que áreas metropolitanas com população superior
a 350.000 habitantes reportem diariamente o índice de poluentes ao público
(U.S.EPA, 1998b). O cálculo dos índices nos Estados Unidos é baseado em uma
equação semelhante à equação 6.1. Após os índices serem calculados, a qualidade
do ar é classificada conforme a tabela 6.3 ( U.S.EPA, 1998b).
Tabela 6.2 – Classificação da qualidade do ar em função do índice – U.S.EPA
(1998b)
ÍNDICE

QUALIDADE DO AR

0 – 50

Boa

51 – 100

Moderada

101 – 150

Prejudicial a grupos sensíveis

151 – 200

Prejudicial

201 – 300

Muito prejudicial

>301

Perigosa

Os pontos de inflexão para os índices utilizados nos Estados Unidos
(U.S.EPA, 1998) são diferentes dos utilizados pela CETESB, principalmente em
razão dos padrões primários e secundários de qualidade do ar não serem os
mesmos que os do Brasil. Por exemplo, o padrão mais utilizado para ozônio é o de
concentração média de 8 h, o qual está associado às diferentes classificações da
tabela 6.3, em função das concentrações. Por outro lado, a classificação para média
horária de ozônio inicia-se em “prejudicial a grupos sensíveis”, correspondentes a
125 ppb, e concentrações horárias inferiores a este valor não implicam em qualquer
tipo de classificação.
Não há classificação para dióxido de nitrogênio para valores inferiores a 650
ppb e os índices são apresentados apenas a partir de classificação “muito
prejudicial”. O limite superior para concentração de partículas inaláveis obter a
classificação “boa” é igual a 54 µg/m³, enquanto para a CETESB é igual a 50 µg/m³.
Verifica-se, de maneira geral, que em relação aos poluentes fotoquímicos a estrutura
dos Estados Unidos é menos restritiva que a utilizada pela CETESB.
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7 DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COGERAÇÃO
Cogeração de energia pode ser definida como um processo termodinâmico no
qual ocorre a produção simultânea e seqüencial de energia elétrica ou mecânica, e
energia térmica útil, a partir de uma única fonte de energia. Ou seja, além da energia
elétrica ou mecânica, ocorre o aproveitamento para fins úteis, de parte da energia
térmica rejeitada, através de um sistema de recuperação de calor.
Os primeiros sistemas de cogeração apareceram no começo do século XX
quando o fornecimento de energia elétrica pelas grandes centrais ainda era raro, o
que obrigava aos consumidores de médio e grande porte gerar toda energia elétrica
necessária em seus processos de produção. Essa situação perdurou até a década
de 40 fazendo com que os sistemas de cogeração representassem 50% da
produção de energia elétrica dos EUA.
Com a proliferação das grandes centrais, a energia elétrica tornou-se barata e
abundante, fazendo com que os sistemas de cogeração perdessem importância. Tal
impacto resultou que, no início da década de 70, a energia elétrica gerada por
sistemas de cogeração caísse para 3% da produção elétrica norte-americana.
O conceito básico da cogeração a ser utilizada pela Central Cogeradora
Mauá na produção de energia elétrica pelo acionamento de gerador através do
funcionamento de turbinas a gás, sendo o calor dos gases de exaustão recuperado
em caldeira, que gera vapor para ser utilizado na indústria.
7.1 Ciclo de potência a gás ou ciclo Brayton
Um ciclo de potência a gás é quando o fluido operante é um outro que não
seja o vapor d’água, o fluido operante comporta-se como gás ideal ,para simplificar o
estudo dos ciclos de potência a gás. Com essa restrição se tem a entalpia como
função somente da temperatura. Essa restrição não é necessária pois seu algoritmo
permite a análise de ciclos operantes com quaisquer tipos de gases. A definição de
qual gás é o fluido operante se faz inserindo a proporção dos componentes químicos
do gás.
Nota-se também a existência de três fluidos operantes no ciclo em estudo. Há
a presença de ar, gás e gás de exaustão. A mistura de gás mais ar é queimada no
combustor e o produto da queima (gás de exaustão) impulsiona a turbina.
7.2 Resfriamento dos gases de exaustão da turbina a gás do ciclo Brayton
Geralmente os gases de exaustão da turbina a gás saem a uma alta
temperatura. Se esse gás fosse liberado para atmosfera nessa condição, haveria o
desperdício de energia térmica. Para evitar tal desperdício retira-se parte desse
excesso de energia térmica fazendo com que os gases de exaustão passem por
trocadores de calor aquecendo a água refrigerante.
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Na figura 7.1 se tem o mesmo ciclo Brayton com direcionamento dos gases de
exaustão para trocadores de calor, os gases de exaustão na saída da turbina opera
numa temperatura alta, na ordem de aproximadamente 550ºC e logo depois de
passar pelos trocadores de calor esta temperatura deverá cair na ordem de 150ºC a
130ºC, uma temperatura menor e menos agressiva ao ambiente. O mais importante
é notar que a água refrigerante entra a uma temperatura de aproximadamente 25ºC
e sai na ordem de 450ºC. Isso significa que na saída se tem vapor de água invés de
água líquida. Portanto se pode acoplar um ciclo Rankini produzindo energia através
desse vapor de água. Dessa forma se tem um ciclo combinado. O processo de
geração de energia elétrica se baseia no ciclo Brayton,

Figura 7.1 - Ciclo Brayton. Sistema de cogeração a ser implantado no
empreendimento.
O vapor gerado será utilizado no processo industrial das empresas Oxiteno e
Polibrasil e após condensado retornará para a caldeira de recuperação.
A cogeração aumenta a eficiência do ciclo porque parte da energia que seria
perdida na exaustão dos gases é aproveitada para geração de vapor na caldeira de
recuperação de calor. Na caldeira recuperadora da Central Cogeradora Mauá
existirá uma pequena queima suplementar de combustível para o ajuste do perfil de
demanda de vapor.
Essa queima ocorrerá quando a demanda de vapor superar 44 t/h, o que é
esperado de ocorrer em menos de 10% do tempo.

44

7.3 Informações gerais do processo da Central Cogeradora Mauá
O empreendimento surgiu de necessidades, comuns entre as empresas
Oxiteno S/A Indústria e Comércio e Polibrasil Resinas S/A, integrantes do Pólo
Petroquímico de Capuava.de energia elétrica e vapor para seus processos
industriais. Ambas possuem caldeiras para geração do vapor de processo e
consomem energia elétrica fornecida pela Eletropaulo.
Foram desenvolvidos estudos em conjunto, visando a geração própria de
energia elétrica a partir da queima do gás natural, aproveitando-se o calor residual
para produção de vapor para os processos industriais. A integração dessas
utilidades permite economia de escala e maior eficiência energética,
consequentemente com ganhos econômicos, além de contribuir para o aumento da
capacidade instalada de produção de energia elétrica no país.
Para tanto foi realizado um acordo entre Oxiteno, Polibrasil e Tractebel
Energia, sendo atribuição da Tractebel a realização dos investimentos e operação
da Central de Cogeração, fornecendo energia e vapor para a Oxiteno e Polibrasil.
Por outro lado a Oxiteno e Polibrasil pagarão à Tractebel pelo vapor e energia
gerados, fornecendo água à Central de Cogeração.
A Central Cogeradora Mauá, que atinge um processo com 100% de
cogeração, com todo o vapor produzido sendo utilizado pela Oxiteno e Polibrasil
apresenta duas características: eficiência global líquida de 79% nas condições
médias e 93,25% nas condições máximas. Inexistência de consumo de água para
condensação de vapor.Ramal de Gás e Características dos Combustíveis
Consumidos pela Central Cogeradora Mauá. As turbinas e os queimadores das
caldeiras de recuperação de calor serão projetados para queima de gás natural.
Não serão utilizados combustíveis líquidos
Os principais componentes do gás natural, metano, etano, propano, dióxido
de carbono e nitrogênio são gases incolores e inodoros.
O ramal de gás partirá da entrada de gás existente na Oxiteno, seguirá junto à
tubulação já existente até a Central de Cogeração, por uma distância de 400 metros.
O diâmetro da tubulação de gás será de 6 polegadas. O material utilizado será aço
API 5L grau B e a pressão do gás será de 196,13 KPa (2 kgf/cm2).
7.4 Dados técnicos do empreendimento.
Tabela 7.1 – Dados técnicos do empreendimento
Parâmetros

Un.

Referência

Produção de vapor nas caldeiras de recuperação

t/h

44,5 média/ 59,5 máx.

Consumo de combustível – gás natural

t/h

6,5

Geração efetiva das turbinas a gás*

MWe

31,7 (ISO)

Consumo interno

MW

2,3

* Condições atmosféricas normais.
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Para a obtenção dos dados referidos nos balanços de massa e energia
apresentados a seguir, foram considerados os seguintes parâmetros:
Tabela 7.2 – Dados específicos do empreendimento
Descrição
Altitude do Site
Umidade relativa do ar
Temperatura média anual
Temperatura média das máximas no verão
Temperatura média das mínimas
Condições do vapor

Referência
800m
Média anual: 88%
21ºC
34,5ºC
12,6ºC

Pressão (bar)

Máxima (t/h)

Média (t/h)

Mínima (t/h)

(32 bar a 250 °C)

45

32.5

20

(7 bar a 180 °C)

14.5

12

9

Total

59.5

44.5

29

Potência elétrica requerida:
Limite Máximo de NOx

Demanda Máxima: 24 MWe
Demanda Média: 21 MWe
25 ppm

7.5 Equipamentos:
A Planta de Cogeração será composta basicamente por um conjunto de
equipamentos compreendendo:
• Uma turbina a gás “Rolls Royce RB211-T DLE” acoplada a um gerador com
capacidade de 31,7 MWe (Condições ISO);
• A turbina a gás será equipada com um sistema de redução de NOx (DLE –
Dry Low Emission);
• Uma caldeira de recuperação, com um nível de pressão, queima
suplementar e sistema de queima independente com dois ventiladores para
ar de combustão (Fresh Air Fan System);
• Uma chaminé de by - pass.
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7.6 Suprimento de Energia Elétrica
A entrega da Energia Elétrica fornecida pela Planta de Cogeração para as
instalações industriais das partes contratantes será feita do seguinte modo:
OXITENO:
Será levada uma linha de 13,8 kV até a subestação da fábrica onde será
instalado um transformador rebaixador de 13,8 kV / 4,16 kV e 6 MVA, o qual
alimentará a barra de distribuição de energia para a fábrica.
POLIBRASIL:
O suprimento será efetuado pela interligação da barra de geração com a
barra de distribuição da fábrica, através de uma linha em 13,8 kV. A linha de
transmissão seguirá pela divisa da propriedade da Oxiteno, entrando na propriedade
da Polibrasil, também seguindo pela divisa.
7.7 Suprimento de Vapor
O suprimento de vapor para as instalações industriais da Oxiteno e Polibrasil
será feito pela conexão do coletor de vapor da Planta de Cogeração com o coletor
de vapor das fábricas nas respectivas pressões e vazões requeridas.
O suprimento de vapor para a utilização eventual da fleração na POLIBRASIL
será feito através de uma tomada de vapor do coletor de alta pressão.
7.8 Suprimento de “back-up”
• Energia Elétrica: O “back-up” de energia elétrica será fornecido pela
Eletropaulo através da rede local conforme regulamentação em vigor.
• Vapor :Durante as paradas programadas da planta de cogeração, o “backup” de vapor será fornecido plenamente pelas caldeiras existentes nas
plantas industriais. Estas caldeiras deverão ser devidamente revisadas e
acondicionadas para serem mantidas em reserva.
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Quando ocorrer uma parada em emergência da turbina a gás, entrará
automaticamente em funcionamento o sistema de queima independente (Fresh Air
Fan System) e a caldeira de recuperação continuará produzindo 29 t/h de vapor até
o retorno da turbina ou entrada em funcionamento das caldeiras em “stand by”. O
sistema de queima independente entrará em operação 1 minuto após o bloqueio de
emergência do turbogerador. Este novo arranjo aumentará significativamente a
confiabilidade no fornecimento de vapor de processo, reduzindo ao mínimo os riscos
de perda na produção, problemas de segurança das instalações e paradas em
emergência das plantas dos clientes.
7.9 Descrição das Instalações
As características básicas dos componentes da Planta de Cogeração são as
seguintes:
Turbogerador
Uma turbina a gás “Rolls Royce RB211-T DLE” acoplada a um gerador com
capacidade de 39 MVA. Instalação outdoor equipada com todos os acessórios
auxiliares para lubrificação, partida, supervisão, controle e resfriamento do bloco
térmico, utilizando gás natural como combustível. Para controle do nível de ruído o
turbo gerador será enclausurado com fechamento acústico, com iluminação a prova
de explosão e ventilação forçada. A tomada de ar da turbina será equipada com
filtros para a eliminação de particulados existentes no ar atmosférico, equipado com
silenciador e tela de proteção. A turbina a gás será equipada com queimadores
secos de baixa emissão de NOx (DLE – Dry Low Emission).
Caldeira de Recuperação
A caldeira de recuperação (HRSG) utilizará os gases de exaustão da turbina a
gás, gerando vapor em um nível de pressão com queima suplementar e um sistema
de queima independente com ventiladores para ar de combustão (Fresh Air Fan
System). Será projetada para instalação outdoor, equipada com sistema de água de
alimentação, com bombas, tanque de alimentação e desaerador, sistemas de
amostragem de água/vapor, injeção de produtos químicos, escadas e plataformas, e
toda a instrumentação necessária para o controle e supervisão da mesma. O
condensado de retorno será armazenado em tanque e bombeado para o sistema de
alimentação. Para o controle da geração de vapor, será utilizado um sistema de
chaminé de by-pass dos gases da turbina com silenciador equipada com diverter de
desvio regulável. A chaminé da caldeira será equipada com silenciador, para atender
os níveis de ruído requeridos pelo órgão ambiental.
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7.10 Sistema de acondicionamento do gás combustível
Estação de preparação de gás e compressor com capacidade de recalque
para a pressão de operação, filtros, sistema de refrigeração, estação de redução de
pressão e pré-aquecimento para a queima suplementar, instrumentos de medição.
Sistema Elétrico
O sistema elétrico inclui transformador, disjuntores, iluminação, cablagem,
proteções, cubículos, medição e supervisão, painéis de controle necessários para o
atendimento da Planta de Cogeração bem como a entrega da Energia Elétrica aos
consumidores. Para o controle e supervisão integrado da Planta de Cogeração será
utilizado um Sistema de supervisão e controle (DCS).
Sistema de supervisão e controle (DCS)
A esse sistema serão integrados os gerenciamentos dos sistemas periféricos
e janelas dedicadas para os sistemas de controle do turbo – gerador, caldeira,
aquisição de dados e monitoramento; controles em malha aberta; controles em
malha fechada; controladores locais; interfaces remotas e interface homem-máquina
7.11 Estação de desmineralização de água
Para a complementação da água de “make up” será implantada uma estação
de desmineralização de água com capacidade de 20 t/h na Oxiteno. Adicionalmente
a água de “make up” será complementada com 12 t/h da planta de desmineralização
da Polibrasil. Deve-se destacar que a água direcionada na estação de
desmineralização será proveniente do sistema atual de abastecimento das caldeiras,
não implicando em consumo adicional. O sistema de transporte de vapor inclui toda
a tubulação, válvulas, suportes, isolamento térmico e acabamento de proteção,
necessários para entregar o vapor às empresas OXITENO e POLIBRASIL nas
condições estipuladas e nos locais indicados dos coletores de distribuição de vapor.
O sistema de refrigeração do turbo gerador operará em circuito fechado com vazão
de 53 m3/h. Não demandará água adicional, sendo abastecido pelas instalações
atuais da Oxiteno.
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8 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS
Foi utilizado para elaboração do presente trabalho o modelo de dispersão
caracterizado pela descrição matemática do processo de transporte e dispersão de
poluentes que é conseqüentemente quantificado em função dos parâmetros das
fontes de emissões e meteorológicos durante um período de tempo específico. O
resultado do cálculo numérico produz uma estimativa da concentração de um
poluente particular para uma localização e tempo específico. Para verificar os
resultados numéricos obtidos pelo modelo, fez-se a comparação destes com aqueles
obtidos mediante medidas experimentais de concentração na posição especificada e
utilizando técnicas estatísticas para o cálculo das médias. Os parâmetros
meteorológicos para o uso dos modelos são direção do vento, velocidade do vento e
estabilidade atmosférica. A maioria dos modelos requerem dados de altura do ponto
de descarga, diâmetro do duto de descarga no ponto de lançamento, temperatura e
velocidade dos gases, bem como taxa mássica de emissão do poluente. Os modelos
são geralmente usados nas seguintes circunstâncias:
• para estimar a concentração de poluentes quando a amostragem é
impraticável, como em rios e lagos ou a grandes distâncias do solo;
• para estimar as reduções das emissões necessárias em situação de alerta
em episódios de poluição;
• para estimar a localização mais provável de eventos de altas concentrações
no nível do solo e de curta duração para a escolha da localização para
instalação de equipamento de monitorização do ar;
• para avaliar o impacto de novas fontes de poluição.

A difusão da poluição do ar pode ser simulado numericamente pelos modelos
Eulerianos e Lagrangianos. A diferença básica entre os dois modelos é que o
sistema de referência do modelo Euleriano é fixo (em relação à Terra) e o sistema
de referência do modelo Lagrangiano mostra os movimentos médios atmosféricos da
Terra .
O modelo Eureliano está baseado na conservação de massa da concentração
de um poluente simples c (x,y,z,t).
∂c
= − V .∇c + D∇ 2c + S
∂t

(8.1)

Onde:
D é a difusividade molecular (cerca de 1,5x10-5 m2 s-1 para o ar);
∇2 =

∂2
∂2
∂2
+
+
é o operador Laplaciano;
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(8.2)

∇é o operador gradiente;
S é a taxa total de adição (ou remoção) de várias espécies;
V é a velocidade que pode ser representada como a soma da média e as flutuações
dos componentes:

V = u + u’
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c = < c > + c’
_
∂< c >
= − u .∇ < c > − ∇ < c’ u’ > + D∇ 2 < c > + < S >
∂t

(8.3)

Onde :
_

u é a parte do fluxo que pode ser resolvido usando medidas ou modelos

meteorológicos;
u’ é o resto dos componentes que não podem ser resolvidos;
< > é a media teórica do grupo.
A equação fundamental Lagrangiana para dispersão atmosférica de uma
espécie poluente é :

< c(r, t ) > =

t

∫ ∫ p (r, t | r’ , t’ )

S (r’ , t’ ) dr’ dt’

(8.4)

−∞

onde, a integração no espaço é feita sobre o domínio atmosférico inteiro;

< c(r, t ) > é a concentração média do grupo em r no tempo t;
S (r’ , t’ ) é o termo fonte (massa volume –1 tempo–1 ); e
p (r, t | r’ , t’ ) é função da densidade da probabilidade (volume

–1

) em que uma
parcela de ar se move de r’ a t’ para r a t, onde para qualquer r’ e t > t’,
(8.5)
∫ p (r, t | r’ , t’ ) dr ≤ 1
Para poluentes primários e secundários, a equação acima, que representa a
conservação da massa, tem que ser satisfeita.
A partir do modelo Lagrangiano, aplicando p (função da densidade da
probabilidade), que para poluentes não reativos, é uma função apenas da
meteorologia (e o tipo de poluente quando o fenômeno da deposição é considerado)
chega-se a expressões algébricas conhecidas como a equação Gaussiana, que será
apresentada a seguir.
8.1 Modelos de dispersão gaussiana básico para fontes estacionárias
A equação básica da difusão Gaussiana está baseada nas seguintes
hipóteses:
• a estabilidade atmosférica é uniforme por toda camada em que o fluxo de
gás contaminado é descarregado;
• a difusão turbulenta é uma atividade randômica, e por isso, a diluição da
corrente de gás contaminado na direção vertical e horizontal pode ser
descrita pela Equação Normal ou Gaussiana;
• a corrente de gás contaminado é liberada para a atmosfera a uma distância
acima do nível do solo correspondente a altura da chaminé mais a altura da
mudança de direção da pluma;
• o grau de diluição do efluente na pluma é inversamente proporcional à
velocidade do vento (u);
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• o material poluente que alcança o nível do solo é totalmente refletido como
se fosse uma reflexão especular da luz.

Matematicamente, esta reflexão do terreno é causada por uma fonte
imaginária ou virtual localizada a uma distância de “-H” com relação ao nível do solo,
e emitindo uma pluma imaginária com a mesma força da fonte como se fosse uma
fonte real sendo modelada. A mesma idéia geral pode ser usada para estabelecer
outra condição de camada limite para as equações, como o limite da mistura vertical
ou horizontal.
Seja a concentração do poluente no nível do solo (χ) num ponto de
coordenadas x e y na direção do vento a partir da chaminé, que tem uma altura
efetiva H. O desvio padrão da pluma nas direções horizontal e vertical são
representados por sy e sx, respectivamente. Os desvios padrões são função da
distância da fonte e estabilidade da atmosfera. A equação básica da difusão
Gaussiana é apresentada a seguir
2
 Q    1  y    1  H
χ ( x, y,0, H ) = 
 exp −     exp − 
π
s
s
u
 y z    2  s y      2  s z

Onde:
χ ( x, y,0, H )
Q
sy e sz
u
x,y,z
H





2



 

(8.6)

-concentração na direção do vento no nível do solo, g/m3
-taxa de emissão de poluentes, g/s
- desvio padrão da pluma, m
- velocidade do vento, m/s
- distâncias, m
- altura efetiva da pluma, m.

O valor da altura efetiva da chaminé é a soma da altura física h e da altura
da pluma ∆h:
H = h + ∆h

(8.7)

A altura da pluma ∆h pode ser calculada pela equação proposta por de
HOLLAND (1953):
∆h =

 Ts − Ta  
Vs d 
−2
d )
1,5 + ( 2,68 x10 ( P )
u 
 Ts  

Onde:
Vs
velocidade do gás na chaminé, m/s
d
diâmetro da chaminé, m
u
velocidade do vento, m/s
P
pressão, kPa
Ts
temperatura da chaminé, K
Ta
temperatura do ar, K

(8.8)
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8.2 Algoritmo Industrial Source Complex (ISC-3)
O modelo de Industrial Source Complex (ISC-3) é usado para predizer
concentrações de poluentes em pontos, áreas ou volume contínuo. Esse modelo
esta na lista dos modelos preferidos pela United States Environmental Protection
Agency (U.S.EPA.), tendo sido desenvolvido dentro desta mesma instituição.
O modelo ISC-3 é um modelo de pluma Gaussiana de regime permanente que
pode ser usado para calcular concentrações de poluentes de uma grande variedade
de fontes associadas com um complexo de fontes industriais .
Este modelo é apropriado para as seguintes aplicações:
• fontes industriais complexas;
• áreas urbanas ou rurais;
• terreno plano ou elevado;
• transporte a distâncias menores que 50 quilômetros;
• concentrações médias para períodos de 1 hora a 1 ano;
• emissões contínuas de poluentes do ar.

Existem 2 versões do ISC-3, um modelo de curta duração “Industrial Source
Complex Short Term (ISCST3)” e modelo de longa duração “Industrial Source
Complex Long Term (ISCLT3)”. Os modelos se diferem pelo período médio
disponível para os cálculos, distâncias maiores do terreno, opção de deposição e o
formato de dados meteorológicos de entrada.
Para modelos de curta ou longa duração, utiliza-se “Regulatory Default
Options”, que considera automaticamente as seguintes opções:
• altura final da pluma;
• Buoyancy Induced Dispersion (Dispersão Induzida pela Flutuação da pluma,
isto é, que considera o efeito térmico de elevação da pluma);
• gradiente de temperatura vertical;
• tratamento da condição de calmarias;
• expoentes para o perfil vertical dos ventos;
• valor apropriado para o tempo de meia vida de alguns poluentes.

Dados de entrada
Entre os dados de entrada do modelo estão os dados das fontes, dados
meteorológicos, dados do receptor, além de outros dados opcionais.
• Dados das fontes
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Os dados das fontes necessários são a localização, taxa de emissão dos
poluentes, altura da chaminé, velocidade de saída do gás da chaminé,
diâmetro interno da chaminé e temperatura dos gases na saída da chaminé.
• Dados meteorológicos

ISCST3 requer dados do clima local horários, como classe de estabilidade
horária, direção e velocidade do vento, temperatura e altura de mistura. Para
ISCLT3 os dados de entrada incluem estabilidade da rosa do vento, média
da altura de mistura da tarde e da manhã e temperatura média do ar.
• Dados do receptor

Os dados do receptor necessários são as coordenadas e a elevação do
terreno para cada receptor.
• Dados de entrada opcionais

Os dados opcionais incluem elevação da fonte, dimensões da construção,
distribuição do tamanho da partícula com correspondentes velocidades de
sedimentação e coeficiente de reflexão da superfície.
Dados de saída
Opções de saída incluem:
• parâmetros de controle do programa, dados das fontes e dos receptores;
• tabelas dos dados meteorológicos horários para cada dia específico;
• Concentração média diária ou deposição total calculada para cada receptor
ou para qualquer combinação de fontes desejada;
• valores de concentração ou deposição calculadas para qualquer combinação
de fontes desejadas em todos os receptores para qualquer dia especificado
ou período de tempo no prazo de um dia;
• tabelas dos valores mais altos e os segundos valores mais altos de
concentração ou valores de deposição calculado para cada receptor, num
período de tempo específico para qualquer combinação de fonte desejada;
• tabelas de concentrações ou deposição dos 50 valores máximos calculados,
num período de tempo específico para qualquer combinação de fonte
desejada.

Tipo do modelo
ISC-3 é um modelo de pluma Gaussiana podendo fazer uma integração
dupla para fontes área.
Tipo de poluentes
ISC-3 pode ser usado para modelos de poluentes primários e emissões
contínuas de poluentes tóxicos ou perigosos. A sedimentação e a deposição de
poluentes são considerados.
Relação entre fonte-receptor
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ISC-3 é aplicado em locais especificados pelo usuário para fonte linha,
pontual, área e volume e especificações de localização de receptores ou de grades
de recepção.
Comportamento da pluma
ISC-3 usa a equação de elevação da pluma Briggs para elevações finais.

V

hs = h' s + 2d s  s − 1.5
 us

ou hs ' = hs

para Vs < 1.5 us

(8.9)

para Vs ≥ 1.5us

Ventos horizontais e verticais
O modelo ISC-3 considera as seguintes hipóteses para os ventos verticais e
horizontais:
• Ventos constantes e uniformes (regime permanente) são considerados para
cada hora;
• É considerado o transporte da pluma em linha reta para todas as distâncias
na direção do vento;
• São usados expoentes do perfil da velocidade do vento separados para
casos rurais e urbanos;
• A velocidade do vento vertical é considerada igual a zero.

Dispersão horizontal
Para a dispersão rural são usados o coeficiente de TURNER (1969), sem
ajustes para superfícies rugosas ou tempo médio, para a dispersão urbana o
coeficiente de BRIGGS (GIFFORD, 1976), dispersão induzida pela flutuação da
pluma (PASQUILL,1976) e seis classes de estabilidade
Dispersão vertical
Da mesma forma que para dispersão horizontal são usados o coeficiente de
TURNER (1969), sem ajustes para superfícies rugosas, dispersão induzida pela
flutuação da pluma (PASQUILL,1976) e seis classes de estabilidade.
A altura da mistura é calculada com reflexões múltiplas até que o desvio
padrão da pluma vertical seja igual a 1,6 vezes a altura de mistura; a mistura vertical
fica uniforme acima deste ponto.
Transformação química
No modelo ISC-3, as transformações químicas são tratadas usando
decaimento exponencial, sendo que a constante do tempo é um dado de entrada
fornecido pelo usuário.
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Remoção Física
Efeitos de deposição seca para partículas são tratadas usando uma
formulação de resistência na qual a velocidade de deposição é a soma de um termo
de resistências à transferência dos poluentes dentro da camada da superfície da
atmosfera, mais um termo gravitacional de deposição.
8.3 Métodos para estimar emissões
Para estimar emissões de poluentes gasosos para a atmosfera pode-se
utilizar os seguintes métodos:
• Fatores de emissões
• Amostragem de chaminé

8.3.1 Fatores de emissões
Um fator de emissão é um valor representativo que tenta relacionar a
quantidade de um poluente liberado para a atmosfera com uma atividade associada
à mesma .
Fatores de emissão podem estar baseados na medida das amostragem de
chaminé, modelagem, balanço de massa ou outras informações.
O documento da United Stated Environmental Protection Agency (U.S.E.P.A.)
"Compilation of Air Pollutant Emission Factors" (AP-42), foi publicado em 1972 e vem
sendo atualizado desde então, trás várias categorias de fontes e respectivos fatores
de emissões. Um fator de emissão relata a quantidade em peso dos poluentes
emitidos por uma unidade de atividade da fonte.
O AP-42 foi desenvolvido como um recurso para ajudar as indústrias a
calcular suas emissões de fontes pontuais, como por exemplo, caldeiras, fornos,
compressores, máquinas de combustão interna, tanques de estocagem e estações
de serviço.
O método geral de aplicar os fatores de emissões AP-42 está em multiplicar o
fator de emissão apropriado pela taxa de alimentação do combustível. Em alguns
casos de fontes de poluentes devido à combustão, ocorrem emissões de material
particulado, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxidos de
nitrogênio e compostos orgânicos voláteis (especialmente, emissões de metanos e
não-metanos) em unidades da massa de substâncias emitidas por unidade de
tempo. Em geral, os fatores de emissão AP-42 estão em unidades da massa de
substâncias emitidas por volume de combustível queimado.
Para calcular emissões usando fatores de emissões são requeridas as
seguintes características:
• Informação da atividade
• Fator de emissão
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• Informações dos equipamentos e dispositivos de controle, quando aplicável

A equação básica para estimar emissões quando se usa um fator de emissão
para uma fonte desprovida de equipamento de controle de poluição é dada por:
E = R x EF x (1-C/100)

(8.10)

Onde:
E = estimativa de emissão para um processo
R = nível de atividade
EF = fator de emissão assumido sem controle
C = controle (expresso em porcentagem); C = 0(Zero) se não existe dispositivo de
controle para a fonte
E = R x EF → fator de emissão não controlado
8.3.2 Procedimento para amostragem de chaminé
A amostragem em chaminé é um procedimento experimental que se utiliza
para avaliar as características dos fluxos gasosos industriais e determinar qualitativa
e quantitativamente os poluentes gerados em processos e atividades industriais. O
princípio básico da amostragem consiste em extrair uma amostra, de volume
conhecido, do efluente gasoso e após análises laboratoriais, tornar possível o
cálculo da quantidade total do poluente analisado. Assim, a amostragem deve
coletar uma amostra representativa do que está sendo emitido pela fonte para que
se possa correlacionar a quantidade do poluente medido com o total emitido pela
fonte geradora, evitando desvios nos resultados. Portanto, a técnica escolhida para
a execução da amostragem é extremamente importante e preponderante para a
confiabilidade dos resultados obtidos.
Os principais objetivos da amostragem são:
• Fiscalização - Constatar se a fonte de emissão está de acordo com os
padrões estabelecidos.
• Determinação de parâmetros de projeto - para a construção de
equipamentos de controle de poluentes ou determinação das condições
operacionais mais adequadas.
• Determinação da eficácia de medidas de controle adotadas - determinações
antes e após as medidas de controle ou a instalação de equipamento de
controle para determinação de sua eficiência de remoção.
• Determinação de fatores de emissão - para o inventário de fontes e para a
determinação da emissão potencial da fonte como subsídio ao
estabelecimento de estratégias de controle para assegurar os Padrões de
Qualidade do Ar.
• Avaliação de aspectos econômicos - a amostragem fornece dados valiosos
que podem ser usados para a seleção da matéria prima, do combustível ou
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quantificar as perdas de material de valor econômico e determinar se sua
recuperação é economicamente viável. Exemplos:
a) sucata de metais oleosa: é mais econômica que a sucata limpa, mas
aumenta a emissão de poluentes atmosféricos, implicando num custo
maior de controle da fonte.
b) teor de enxofre no óleo: óleos com baixos teores de enxofre são
maiscaros que aqueles de altos teores, embora estes exigem controle
das emissões provenientes da combustão.
c) uso de O2 como comburente: é mais caro que o uso do ar, porém resulta
em um volume de produtos de combustão bem menor (comparado ao uso
do ar) e, obviamente, menor custo para o controle das emissões.
d) indústria de cimento : a emissão é o próprio produto. Sabendo-se a
quantidade emitida é possível fazer um balanço do custo do investimento
na instalação e operação de equipamento para recuperação dessa perda.
Os principais resultados obtidos numa amostragem são as características do
efluente gasoso (pressão, temperatura, velocidade, vazão, teor de unidade), a
concentração e a taxa de emissão dos poluentes analisados. Como os valores
determinados para essas variáveis estão vinculado às condições de operação da
fonte emissora e de seu sistema de controle (se existir) é fundamental um
planejamento adequado para que, através da análise dos dados, possa-se atingir o
objetivo que norteou a execução de tal amostragem. Além disso, o planejamento
deve ser desenvolvido no sentido de se orientar as condições em que a amostragem
deva ser executada e, consequentemente, evitar desperdício de tempo e de
recursos (materiais e humanos). Para isso deverão ser considerados, no mínimo, os
seguintes aspectos:
• Conhecimento das fontes - fluxograma do processo que inclua matérias
primas (reativos e combustíveis), produtos elaborados, características
técnicas do processo (temperaturas de operação, capacidade, ciclo,
pressão, etc..). Se o(s) equipamento(s) de produção está(ão) acoplado(s) a
um sistema de controle de poluentes atmosféricos, este(s) também deve(m)
ter sua(s) características técnicas (vazão, temperatura, pressão, etc..)
apresentadas no fluxograma.
• Estudo das emissões - em função do estudo da fonte é possível determinar
os possíveis poluentes e se decidir quais devam ser amostrados e em que
condições devem ser executadas essas amostragens.
• Reconhecimento prévio da área - para ser possível verificar a seção
transversal da chaminé (constante ou variável); o material de construção da
chaminé; existência ou não de comprimento de duto ≥ 2,5 vezes o seu
diâmetro interno; facilidade de acesso e condições de segurança; existência
ou possibilidade de construção de plataforma, etc..
• Objetivo da amostragem - determinação da concentração e taxa de emissão
do poluente ou determinação da eficiência de controle. Em função desse
objetivo é possível definir os serviços de amostragem (seleção dos
poluentes a serem amostrados e o número de coletas por poluente);
determinar as condições de operação do processo (ou produto elaborado) e
do sistema de controle existente; fase que deverá ser amostrada a fonte;
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coleta de outras amostras (exemplo: combustíveis, matéria prima, água de
lavagem, etc..) Também estão vinculados ao objetivo da amostragem os
parâmetros a serem observados e registrados durante a realização da
amostragem.
• Calibração - os componentes do trem utilizado para os serviços de
amostragem, precisam ser regularmente calibrados para se determinar os
fatores de correção de cada instrumento de medição e, consequentemente,
obtenção das medidas corretas.

8.3.3 Calibrações
Os equipamentos utilizados em amostragem de chaminés, possuem vários
componentes que necessitam ser calibrados, tornando os resultados das coletas
mais apurados. As tolerâncias nos fatores, bem como a metodologia de calibração,
estão descritas na Norma Cetesb E16.030 - Apêndice IV. Será mostrado a seguir o
princípio de funcionamento dos diversos componentes e dos equipamentos
utilizados para aferir os mesmos.
8.3.3.1 Dispositivo padrão por escoamento líquido
Este instrumento é fundamentalmente usado em laboratório como padrão
primário para efetuar calibrações em medidores de volume como gasômetros
úmidos e secos. Ele é constituído de um tubo cilíndrico fechado com diâmetro
constante em todo o seu seguimento, o qual é preenchido com água. O
deslocamento de água movido pelo escoamento cria uma depressão, cuja
extremidade superior é ligada por uma tubulação que, ao seu final, é acoplada ao
instrumento a ser calibrado. Como o dispositivo trabalha com água, deve-se levar
em consideração a densidade da água e a pressão de vapor.
8.3.3.2 Gasômetro úmido
Este medidor considerado padrão secundário, indica o volume do fluido
gasoso que passa através dele. A principal desvantagem de seu uso em campo é
seu peso e dimensões relativamente altos, fazendo dele um equipamento
estritamente de laboratório. O cilindro , parcialmente imerso no líquido de selagem
(geralmente água destilada), é colocado em movimento pela ação da pressão
diferencial do gás entre a entrada e a saída do medidor. A força criada pela pressão
diferencial na divisória, permite, pela sua forma, que as pás girem no sentido
horário, registrando um certo volume de gás, com o auxílio de um sistema de
ponteiros, totalizando as rotações ou seja, o volume de gás que passa pelo
gasômetro. O volume da câmara de medição depende do nível do líquido, motivo
pelo qual este instrumento ser provido de um visor, e de ajustes afim de mante-lo
num plano horizontal.
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8.3.3.3 Gasômetro seco
Os gasômetros secos têm o mesmo princípio do gasômetro úmido. Tem
maior aproveitamento nos trabalhos de campo por serem mais leves e rústicos, e
por não conterem água, ficam imunes aos problemas de congelamento e de
evaporação da água. Estes gasômetros, também chamados de medidores de foles,
são constituídos por um conjunto de câmara de medição de volume variável, e
ligados mecanicamente, a um conjunto de válvulas de distribuição, que controlam a
direção do gás que irá encher e esvaziar as câmaras de partições flexíveis.
8.3.3.4 Placa de orifício
O princípio de funcionamento da placa de orifício, consiste em introduzir uma
restrição localizada na tubulação , onde a medição deve ser feita. Esta restrição é
provocada por um orifício feito em uma placa de pouca espessura e adequadamente
colocada no tubo de maneira a obrigar o fluxo a mudar de velocidade e,
consequentemente, provocar um diferencial de pressão, que devidamente medido e
interpretado. O orifício a ser calibrado, localiza-se no interior de um equipamento de
amostragem em chaminé, e tem o propósito de limitar e corresponder à vazão
pretendida do mesmo, ou seja, relacionando de forma que a vazão seja condizente à
razão da isocinética já pré estabelecida.
8.3.3.5 Tubo de Pitot
A mecânica dos fluidos da ênfase aos conceitos de pressão estática e
cinética, assim como as principais equações relativas ao escoamento de fluidos
gasosos. Uma das aplicações práticas destes conceitos e equações é a
determinação de velocidades e vazões em seções transversais e em dutos com o
auxílio de tubos de Pitot.
8.3.3.6 Tubo de Pitot tipo "S"
O tubo de Pitot Tipo "S" , consiste em dois tubos soldados lado a lado
denominados de tramo A e tramo B, onde um deles dependendo do sentido do
fluxo medirá a pressão estática e o outro medirá a pressão total no sistema. Pode-se
portanto, com o uso deste dispositivo, determinarmos as mais variadas velocidades
encontradas em qualquer sistema de ventilação.
Os métodos descritos neste capítulo foram desenvolvidos pela Agência de
Proteção Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency - USA) e
posteriormente adotados pela CETESB praticamente sem alterações. A figura 8.1
ilustra os procedimentos adotados no presente trabalho.
Além dos métodos citados, a CETESB também normatizou outros, a saber:
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• L9.210 -Análise dos Gases de Combustão através do Aparelho Orsat –
Método de Ensaio (out/90)
• L9.213 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias -Determinação de
Fluoretos pelo Método do Eletrodo de Íon Específico - Método de Ensaio
(set/95) .
• L9.217 -Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Material Particulado com o Sistema Filtrante no Interior do Duto ou Chaminé
- Método de Ensaio (nov/89).
• L9.226 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Dióxido de Enxofre - Método de Ensaio (mar/92)
• L9.227 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Enxofre Reduzido Total - Método de Ensaio (mar/93)
• L9.228 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Dióxido de Enxofre e de Névoas de Ácido Sulfúrico e Trióxido deEnxofre Método de Ensaio (jun/92)
• L9.229 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Óxidos
de Nitrogênio - Método de Ensaio (out/92)
• 9.230 -Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Amônia e seus Compostos - Método de Ensaio (set/93)
• L9.231 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Cloro Livre e Ácido Clorídrico - Método de Ensaio (out/94)
• L9.232 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Amostragem de
Efluentes para Determinação de Compostos Orgânicos Semi Voláteis Método de Ensaio (ago/90)
• L9.233 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação do
Sulfeto
de
Hidrogênio - Método de Ensaio - (dez/90)
• L9.234 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Determinação de
Chumbo Inorgânico - Método de Ensaio (out/95)
• L9.240 - Dutos e Chaminés de Fontes Estacionárias - Acompanhamento de
Amostragem - Procedimento (set/95)
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Figura 8.1 - Esquema de um equipamento de amostragem de chaminé.
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9. ESTUDO DE CASO

9.1 Emissões atmosféricas
A quantificação e qualificação das emissões de poluentes nas fontes
inventariadas constituem-se em subsídio fundamental para alimentação do modelo
matemático de dispersão, empregado para a determinação do impacto das fontes
emissoras de poluentes atmosféricos na qualidade do ar da região de estudo.
O empreendimento denominado Cogeração Mauá consiste na implantação de
uma turbina a gás com caldeira de recuperação (ciclo combinado) para a geração de
energia e produção de vapor.
O vapor produzido pela caldeira de recuperação da Cogeração Mauá será
suficiente para suprir as empresas Polibrasil e Oxiteno, que hoje são atendidas pelas
próprias caldeiras. Assim as caldeiras da Polibrasil e Oxiteno serão desativadas com
a implantação da Cogeração Mauá.
Pode-se caracterizar os cenários a serem modelados da seguinte maneira:
• Cenário Atual: emissões de poluentes atmosféricos das caldeiras da
Polibrasil e Oxiteno;
• Cenário Futuro: emissões de poluentes atmosféricos da Cogeração Mauá.

As emissões de poluentes atmosféricos das chaminés das caldeiras da
Oxiteno e Polibrasil (cenário atual), conforme dados fornecidos pelas empresas, são
apresentados na Tabela 9.1. As respectivas fotografias são apresentadas a seguir.
(fotos 9.1 e 9.2). No anexo B encontram-se outras fotografias com detalhesdas
caldeiras.
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Foto 9.1 – Caldeira da Oxiteno do Brasil

Foto 9.2 – Caldeira da Polibrasil

Tabela 9.1 – Emissões de Poluentes Atmosféricos - Caldeiras da Polibrasil e Oxiteno
– Situação Atual

Altitude da Base da Chaminé [m]

CHAMINÉ
POLIBRASIL
7.384.632
350.157
812

CHAMINÉ 6301-A/B
(OXITENO)
7.384.743
349.731
800

CHAMINÉ 6310/B
(OXITENO)
7.384.743
349.731
800

Altura da Chaminé [m]

40,4

29,0

29,0

Diâmetro da Chaminé [m]

1,70

1,37

1,00

Temperatura de Saída dos Gases [ºC]

191,0

168,0

103,20

Velocidade de Saída dos Gases [m/s]

4,77

6,00

9,54

Vazão de Gases [Nm³/h]

23475,5

16550,2

18676,2

MP

0,732

0,127

0,117

SO2

0,024

0,020

0,014

NOx

1,620

2,456

2,442

CO

2,635

2,266

1,460

MP10

0,732

0,127

0,117

NO

1,507

1,842

1,832

NO2

0,106

0,614

0,610

VOC

0,172

0,148

0,096

FONTE EMISSORA

N [M]

Coordenadas UTM

E [m]

Taxas de Emissão [kg/h]
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Tabela 9.2 – Emissões de Poluentes Atmosféricos – Chaminé da Cogeração
Mauá,sob a condição op. de Carga Máxima – Situação Futura
FONTE EMISSORA
Coordenadas UTM

CHAMINÉ COGERAÇÃO MAUÁ
N [m]

7.384.617

E [m]

349.598

Altitude da Base da Chaminé [m]

800

Altura da Chaminé [m]

35,0

Diâmetro da Chaminé [m]

2,60

Temperatura de Saída dos Gases [ºC]

119,3

Velocidade de Saída dos Gases [m/s]

17,39

Vazão de Gases [Nm³/h]

210.292,0

Taxas de Emissão [kg/h]

MP

0,43

SO2

0,02

NOx

7,61

CO

5,99

MP10

0,39

VOC

1,34

As emissões de NOx foram calculadas com base na massa molecular do NO2
(assim as emissões de NOx são expressas como NO2). As emissões de NOx são a
soma das emissões de NO e NO2.
Este trabalho apenas o cenário futuro foi alvo de modelagem matemática da
dispersão de poluentes.
A modelagem do cenário futuro deve-se ao fato da substituição da tecnologia
empregada na turbina da cogeração o que acarretou modificações nas emissões da
Cogeração Mauá.
A Tabela 9.3 a seguir destaca os valores dos poluentes das chaminés das
empresas Polibrasil e Oxiteno e da situação futura.
Tabela 9.3 – Emissões de Poluentes Atmosféricos – comparativo das situações atual
e futura

Taxas de
Emissão
[kg/h]

CHAMINÉ

CHAMINÉ
POLIBRASIL

CHAMINÉ 6301A/B (OXITENO)

CHAMINÉ 6310/B
(OXITENO)

COGERAÇÃO

MP

0,732

0,127

0,117

0,43

SO2

0,024

0,020

0,014

0,02

NOx

1,620

2,456

2,442

7,61

CO

2,635

2,266

1,460

5,99

MP10

0,732

0,127

0,117

0,39

VOC

0,172

0,148

0,096

1,34

FONTE EMISSORA

MAUÁ
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9.2 Análise da micrometeorologia da região
A atmosfera é o meio propagador dos poluentes emitidos e os movimentos
atmosféricos exercem um papel determinante na freqüência, duração e
concentração dos poluentes a que estão expostos os possíveis receptores
(SWIWTLICK, 1996).
A avaliação de impactos de emissões atmosféricas sobre a qualidade do ar
do seu entorno exige um razoável conhecimento das condições meteorológicas de
micro e mesoescala, que ocorrem na área de influência direta da empresa.
As variáveis mais importantes e determinantes das condições de estabilidade
da atmosfera e conseqüente dispersão de poluentes emitidos são a direção e
velocidade do vento, o desvio padrão da direção do vento (σθ), o gradiente vertical
de temperatura, a altura da camada limite de inversão térmica da atmosfera, a
radiação solar, a nebulosidade, a precipitação pluviométrica e a pressão atmosférica.
No Brasil, há uma carência generalizada de séries históricas de medições de
fenômenos meteorológicos, tomadas nas condições observacionais e freqüências
necessárias à aplicação de modelos matemáticos de dispersão de poluentes.
Para a realização de estudos de qualidade do ar a partir de modelos de
dispersão de longos períodos, a EPA (Environmental Protection Agency) recomenda
a utilização de dados médios horários tomados pelo menos ao longo dos últimos 5
anos. Isto é recomendado para evitar a utilização de informações de curto período
coletadas em momentos atípicos, que poderiam tornar pouco significativos os
resultados modelados (U.S.EPA, 1993).
No presente trabalho, foi possível obter um volume significativo de
informações médias horárias em quatro estações meteorológicas distintas. A Tabela
9.4 apresenta a relação de parametros meteorológicas obtidas em função do tempo.
Os locais denominados Congonhas e Ibirapuera referem a bairros do município de
São Paulo, já Santo André e São Caetano do Sul referem-se a municípios da RMSP.
Tabela 9.4 – Parâmetros e Informações Meteorológicas de Base para o Estudo de
Dispersão
LOCAL / PERÍODO DOS DADOS
PARÂMETROS

Congonhas

Santo André
(Capuava)

São Caetano do Sul

Ibirapuera

Direção e
Velocidade do
Vento

01/01/96 a
31/12/98

01/01/97 a 31/12/99

01/01/97 a 31/12/99

--

Temperatura do Ar

01/01/96 a
31/12/98

--

01/01/97 a 31/12/99

--

Radiação Solar

--

--

--

01/01/97 a
31/12/99

Altura da Camada
Limite

01/01/96 a
31/12/98

--

--

--

Classe de
Estabilidade

01/01/96 a
31/12/98

--

--

--
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O cenário médio anual de velocidade e direção do vento pode ser resumido
em uma representação gráfica denominada de Rosa dos Ventos. Foram geradas as
rosas dos ventos para as estações Congonhas, Santo André – Capuava e São
Caetano do Sul para os períodos descritos na Tabela 9.4. As rosas dos ventos são
apresentadas nas Figuras 9.1, 9.2 e 9.3 para cada uma das estações supracitadas,
respectivamente.
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Figura 9.1 - Rosa dos Ventos de Longo Período Característica da Região de Estudo
- Estação Aeroporto de Congonhas

Figura 9.2 - Rosa dos Ventos de Longo Período Característica da Região de Estudo
- Estação Santo André – Capuava
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Figura 9.3 - Rosa dos Ventos de Longo Período Característica da Região de Estudo
- Estação São Caetano do Sul
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9.3 Discretização do relevo da região de estudo
A altitude de cada célula da malha de modelamento foi caracterizada com
base no relevo médio do local onde a mesma está situada. Os dados de relevo
foram obtidos através da digitalização das cartas topográficas da região de estudo.
O relevo foi discretizado para a área de trabalho descrita inicialmente, isto é,
para uma área de 50 x 50 km com células de 0,5 x 0,5 km tendo ao centro a
Petroquímica União,totalizando 10.000 células. A resolução utilizada no presente
estudo foi 4 vezes superior à que habitualmente se utiliza em estudos similares (1
km x 1 km), o que é justificado pela complexidade da área estudada em termos de
ocupação do solo (área com alta densidade demográfica) e situação existente de
degradação da qualidade do ar.
A Figura 9.4 apresenta a malha de partição da região de estudo que é a base
para a discretização do relevo. A Figura 9.5 apresenta o relevo discretizado da
região de estudo considerada.
Figura 9.4 - Área de Estudo e Malha de Partição
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Figura 9.5 - Relevo Discretizado da Área de Estudo

9.4 Considerações e efeitos utilizados no ISC-3 para o presente estudo
Nesse trabalho realizou-se a modelagem da dispersão de poluentes para o cenário
futuro, em virtude da substituição da tecnologia empregada na turbina da
Cogeração. Este procedimento prevê a Contribuição dos poluentes na área de
influência considerando as emissões da planta de cogeração.
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No presente estudo, procedeu-se ao modelamento de cenários estatísticos
com base em cenários horários gerados a partir de dados reais ocorridos para cada
poluente estudado, tomando-se os períodos de tempo de composição das médias
conforme as respectivas referências temporais dos padrões de qualidade de cada
poluente, além da média anual. Ou seja, foram analisadas:
• PTS: média de 24 horas e média anual;
• SO2: média de 24 horas e média anual;
• NOx: média horária e média anual;
• CO: média horária, média de 8 horas e média anual;
• PI: média de 24 horas e média anual;
• VOC: média horária e média anual;
• O3: média horária;
Foram gerados arquivos de cenários modelados para médias de 1 hora, 8
horas, 24 horas e 1 ano, considerando-se um período de 01/01/1996 a 31/12/1999.
Na aplicação do modelo de dispersão do ISC-3 podem ser escolhidos, os
seguintes efeitos opcionais (selecionáveis), sendo que para o presente trabalho,
aqueles com a descrisão”ativado”:
• Relevo – ativado;
• Modelo Fotoquímico – ativado;
• Efeito de interferência de edificações (downwash ) – desativado;
• Suavizamento pós modelamento – desativado;
• Remoção úmida – desativado;
• Decaimento natural – desativado;
• Campo Meteorológico – desativado ;
• Emissão dinâmica de poluentes – desativado;
• Variação de tráfego – desativado;
• Área rural – desativado;
• Termo vertical de PTS (remoção seca) – desativado;
• Interpolar meteorologia – desativado;
Os itens descritos como “desativado” não foram considerados para o
processamento da modelagem por não interferirem diretamente nos resultados.
Dentre estes, destacam-se o efeito de edificações (downwash) que não foi utilizado
devido a inexistência de edificações próximas as chaminés que pudessem alterar o
comportamento da dispersão dos poluentes.
As opções internas de configuração do modelo ISC-3 adotadas foram:
• Cálculo da altura efetiva de emissão gradual pelo método de Huber e
Snyder;
• Cálculo da altura efetiva de emissão final pelo método de Briggs;
• Influência do relevo na pluma como modelo complexo;
• Menor velocidade do vento modelada de 1 m/s;
• Expoentes de perfil de vento default;
• Expoentes do gradiente vertical de temperatura potencial default;
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A partir das informações de base, foram modelados os cenários de qualidade
do ar para a região de estudo, assim divididos:
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Partículas Totais em Suspensão (PTS)
para a situação descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Dióxido de Enxofre (SO2) para a situação
descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Óxidos de Nitrogênio (NOx) para a
situação descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Monóxido de Carbono (CO) para a
situação descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Partículas Inaláveis (PI – como PM10) para
a situação descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária, 8 horas
e 24 horas nas concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC) para
a situação descrita;
• Cenários modelados de qualidade do ar de influência média horária nas
concentrações de Ozônio (O3) para a situação descrita;
Após análise dos cenários modelados, apresenta-se na Tabela 9.4.1 os
principais resultados extraídos dos cenários modelados para a situação da
Cogeração Mauá - situação futura.
Utilizando-se como referência as condições metereológicas da área de estudo
determinaram-se, na modelagem matemática, as concetrações máximas para os
poluentes nas diferentes condições temporais, para a situação futura e de
funcionamento pleno da Cogeração Mauá. Na tabela 9.5, na 1ªcoluna, tem-se os
parâmetros (poluentes) contemplados na legislação estadual pertinente (decreto
8468/76 – SP). Os valores expressos em µG/m³ (coluna 2) são calculados e
representam o acréscimo de concentração de poluentes na atmosfera na situação
futura. A referência temporal (coluna 3), 1 hora, 8 horas, 24 horas e anual, também
são itens padronizados pela legislação citada. Asdatas descritas na coluna 4,
representam, no conjunto das informações metereológicas históricas da área de
estudo, as condições máximas para os respectivos poluentes e, na coluna 5, as
distâncias e direções da ocorrência em relação a fonte do respectivo evento crítico.
As datas/horas referem-se as piores condições possíveis de dispersão de poluentes
e a localização do ponto de maior concentração do mesmo.
As emissões de NOx são a soma das emissões de NO e NO2, sabe-se que as
emissões de NO são oxidadas na atmosfera para a forma de NO2. Assim foram
apresentadas apenas os resultados e cenários de concentrações para o poluente
Óxidos de Nitrogênio (NOx).
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Tabela 9.5 – Máximos Acréscimos nas Concentrações de Poluentes na Atmosfera
Considerando as Emissões da Cogeração Mauá – Futuro
POLUENTE

CONCENTRAÇÃO
(µG/m³)

PTS

REFERÊNCIA
TEMPORAL

DATA

LOCALIZAÇÃO (RELATIVA A
COGERAÇÃO MAUÁ)

0,8

29/10/1997 01:30

2 km – SW

SO2

< 0,1

29/10/1997 01:30

2 km – SW

NOx

13,2

29/10/1997 01:30

2 km – SW

CO

10,5

29/10/1997 01:30

2 km – SW

PI

0,7

29/10/1997 01:30

2 km – SW

VOC

2,3

29/10/1997 01:30

2 km – SW

O3

2,1

04/03/1998 23:30

1 km – SSW

PTS

0,5

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

SO2

< 0,1

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

NOx

9,0

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

CO

7,2

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

PI

0,5

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

VOC

1,6

04/04/1997 02:30

1 km – SSE

O3

1,3

26/07/1998 03:30

1 km – SW

PTS

0,3

01/07/1998 09:30

1 km – SW

SO2

< 0,1

01/07/1998 09:30

1 km – SW

NOx

5,4

01/07/1998 09:30

1 km – SW

CO

4,5

01/07/1998 09:30

1 km – SW

PI

0,3

01/07/1998 09:30

1 km – SW

VOC

1,0

01/07/1998 09:30

1 km – SW

PTS

< 0,1

2 km – NNW

SO2

< 0,1

2 km – NNW

NOx

0,6

CO

0,5

PI

< 0,1

2 km – NNW

VOC

0,1

2 km – NNW

1 hora

8 horas

24 horas

Anual

Média Anual

2 km – NNW
2 km – NNW

A análise dos dados da tabela 9.5 permite constatar que na situação futura,
mesmo com acréscimo da carga poluidora, os limites de qualidade do ar, previsto no
Decreto Estadual 8468/76, não serão ultrapassados.
Além dos resultados apresentados na Tabela 9.5 também são apresentados,
a seguir, para cada situação os cenários que contém as máximas concentrações em
cada célula. Essas máximas são apresentadas em imagens com base na referência
temporal do padrão de qualidade do ar de cada poluente considerado.
É importante ressaltar que as concentrações apresentadas nos cenários das
primeiras máximas não ocorrem simultaneamente, eles são uma compilação das
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máximas que ocorrem em cada uma das células da região de estudo durante o
período considerado. As escalas foram adequadas às ordens de grandeza das
concentrações modeladas de cada cenário de qualidade do ar.
As Figuras 9.6 a 9.9 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar
que contêm as concentrações máximas observadas para a referência temporal de 1
hora para NOx, CO, VOC e O3, para a condição descrita na Tabela 9.5.
A Figura 9.10 apresenta o cenário modelado de qualidade do ar que contêm
as concentrações máximas observadas para referência temporal de 8 horas para
CO, para a condição descrita na Tabela 9..5.
As Figuras 9.11 a 9.13 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar
que contêm as concentrações máximas observadas para a referência temporal de
24 horas para PTS, SO2 e PI, para a condição descrita na Tabela 9.5.
As Figuras 9.14 a 9.19 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar
que contêm as concentrações máximas observadas para a referência temporal de 1
ano para PTS, SO2, NOx, CO, PI e VOC, para a condição descrita na Tabela 9.5.
As Figuras 9.20 a 9.22 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar
para os Picos das 1ª Máximas concentrações observadas para a referência temporal
de 24 horas para PTS, SO2 e PI, para a condição descrita na Tabela 9.5.
Figura 9.23 apresenta o cenário modelado de qualidade do ar para os Picos
das 1ª Máximas concentrações observadas para a referência temporal de 08 horas
para CO, para a condição descrita na Tabela 9.5.
As Figuras 9.24 a 9.26 apresentam os cenários modelados de qualidade do ar
para os Picos das 1ª Máximas concentrações observadas para a referência temporal
de 01 hora para NOx, CO, VOC e O3, para a condição descrita na Tabela 9.5.
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Figura 9.6 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas
Concentrações de Óxidos de Nitrogênio Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “óxidos de nitrogênio” (cor
vermelha) é da ordem de 1 a 5,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração
permitida, 320 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.7 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas
Concentrações de Monóxido de Carbono Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “monóxido de carbono” (cor
vermelha) é da ordem de 5,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
35 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.8 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas
Concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “Compostos orgânicos voláteis
(COV)” (cor vermelha) é da ordem de 2,00 µg/m3. O valor está abaixo da
concentração permitida, 4 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.9 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio Horário nas
Concentrações de Ozônio Considerando as Emissões da Planta de Cogeração
Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “Ozônio(O3)” (cor vermelha) é da
ordem de 2,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida, 160 µg/m3 ,
para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.10 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 8 Horas
nas Concentrações de Monóxido de Carbono Considerando as Emissões da Planta
de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “monóxido de carbono” (cor
vermelha) é da ordem de 5,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
9 µg/m3 , para a referência temporal de 8 horas.
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Figura 9.11 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24
Horas nas Concentrações de Partículas Totais em Suspensão Considerando as
Emissões da Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “particula total em suspensão
(PTS)” (cor vermelha) é da ordem de 5,00 µg/m3. O valor está abaixo da
concentração permitida, 240 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.12 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24
Horas nas Concentrações de Dióxido de Enxofre Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “dióxido de enxofre” (cor
vermelha) é da ordem de 0,06 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
365 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.13 – Cenário Modelado que Contém o Máximo Acréscimo Médio de 24
Horas nas Concentrações de Partículas Inaláveis Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “partículas inaláveis (PI)” (cor
vermelha) é da ordem de 0,2 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
150 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.14 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Partículas Totais em Suspensão Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “partícula total em suspensão
(PTS)” (cor vermelha) é da ordem de 0,06 µg/m3. O valor está abaixo da
concentração permitida, 80 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.
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Figura 9.15 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Dióxido de Enxofre Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “dióxido de enxofre” (cor
vermelha) é da ordem de 0,06 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
80 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.
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Figura 9.16 – Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Óxidos de Nitrogênio Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “óxidos de nitrogênio” (cor
vermelha) é da ordem de 0,50 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
100 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.

86

Figura 9.17 - Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Monóxido de Carbono Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “monóxido de carbono” (cor
vermelha) é da ordem de 0,30 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
9 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.
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Figura 9.18 - Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Partículas Inaláveis Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “partículas inaláveis (PI)” (cor
vermelha) é da ordem de 0,06 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
50 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.
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Figura 9.19 - Cenário Modelado que Contém os Acréscimos Médios Anuais nas
Concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “compostos orgânicos voláteis”
(cor vermelha) é da ordem de 0,10 µg/m3. O valor está abaixo da concentração
permitida, 8 µg/m3 , para a referência temporal de 1 ano.
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Figura 9.20 - Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 24 horas nas
Concentrações de Partículas Totais em Suspensão Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “partículas totais em suspensão
(PTS)” (cor vermelha) é da ordem de 0,30 µg/m3. O valor está abaixo da
concentração permitida, 240 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.21 - Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 24 horas nas
Concentrações de Dióxido de Enxofre Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “dióxido de enxofre(SO2)” (cor
vermelha) é da ordem de 0,02 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
365 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.22 - Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 24 horas nas
Concentrações de Partículas Inaláveis Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “partículas inaláveis (PI)” (cor
vermelha) é da ordem de 0,20 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
150 µg/m3 , para a referência temporal de 24 horas.
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Figura 9.23 – Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 8 horas nas
Concentrações de Monóxido de Carbono Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “monóxido de carbono” (cor
vermelha) é da ordem de 5,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração permitida,
9 µg/m3 , para a referência temporal de 8 horas.
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Figura 9.24 – Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 01 hora nas
Concentrações de Óxidos de Nitrogênio Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “óxidos de nitrogênio (NOx)” (cor
vermelha) é da ordem de 12,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração
permitida, 320 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.25 – Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 01 hora nas
Concentrações de Monóxido de Carbono Considerando as Emissões da Planta de
Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “monóxido de carbono” (cor
vermelha) é da ordem de 10,00 µg/m3. O valor está abaixo da concentração
permitida, 35,00 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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Figura 9.26 – Cenário Modelado que Contém as 1ª Máximas Médias de 01 hora nas
Concentrações de Compostos Orgânicos Voláteis Considerando as Emissões da
Planta de Cogeração Mauá – Futuro

Observa-se que a concentração maior do poluente “compostos orgânicos voláteis
(COV)” (cor vermelha) é da ordem de 2,00 µg/m3. O valor está abaixo da
concentração permitida, 4 µg/m3 , para a referência temporal de 1 hora.
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10 CONCLUSÃO
No presente estudo, avaliou-se o impacto na qualidade do ar provocado pela
implantação da Central de Cogeração Mauá (situação futura), considerando-se a
seguinte situação: nova central de cogeração, desativando as caldeiras da Polibrasil
e Oxiteno.
Os acréscimos nas concentrações de poluentes na atmosfera, provocados
pela fonte emissora, foram calculados utilizando o modelo ISC-3, tendo base a
caracterização das fontes emissoras e informações históricas de micrometeorologia
geradas na estação meteorológica do aeroporto de Congonhas (São Paulo-SP) e
estações Ibirapuera (São Paulo-SP), São Caetano do Sul-SP e Santo André-SP
operadas pela CETESB.
Com base na comparação entre os resultados das modelagens dos cenários
de qualidade do ar entre a situação atual e futura, pode-se concluir que as
concentrações de todos os poluentes estudados (PTS, SO2, NOX, CO, VOC, e O3)
possuem valores distintamente inferiores aos parâmetros de qualidade do ar
vigentes no Estado de São Paulo (tabela 10.1)
Os principais poluentes que poderão ser emitidos pela Planta de Cogeração
são os óxidos de nitrogênio (NOx) e os compostos orgânicos voláteis COV. O NOx e
o COV se tornam os poluentes principais, uma vez que são os poluentes precusores
para formação de O3 , poluentes considerados como parâmetros de qualidade do ar
na região e frequentemente acima do valores permitidos na Legislação vigente.
Destaca-se também que o NOx e o COV são os únicos que, por meio da
modelagem, auferiram acréscimos de concetração com implantação da Cogeração
Mauá, em contraposição à diminuição das concentrações dos demais parâmetros
estudados (MP/ SOx/ CO), que diminuem com a implantação da unidade.
A Tabela 10.2 sintetiza as taxas de emissão de poluentes atmosféricos das
caldeiras da Polibrasil e Oxiteno na situação atual e a síntese das emissões
previstas para a situação futura. Destaca-se que a situação futura prevê a
paralisação das caldeiras existentes com a conseqüente implantação da Central
Cogeradora Mauá, em substituição.
As emissões de NOx foram calculadas com base na massa molecular do NO2
e, assim, as emissões de NOx são expressas como NO2. As emissões de NOx são a
soma das emissões de NO e NO2. Os valores de máximas concentrações obtidas
para esses poluentes situam-se na ordem de 7% e 0,5% do padrão secundário de
Qualidade do Ar de 1 hora e 1 ano, respectivamente.
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Tabela 10.1 – Síntese dos valores obtidos na modelagem versus valores
especificados
FIGURA

POLUENTES

CONCENTRAÇÃO
MAIOR (µg/m3)

REFERÊNCIA
TEMPORAL(µg/m3)

PADRÃO DE
QUALIDADE DO
AR(µg/m3)

9.6

NOx

5,00

1 hora

320

9.7

CO

5,00

1 hora

35

9.8

COV

2,00

1 hora

4

9.9

O3

2,00

1 hora

160

9.10

CO

5,00

8 horas

9,00

9.11

PTS

5,00

24 horas

240

9.12

SO2

0,06

24 horas

365

9.13

PI

0,20

24 horas

150

9.14

PTS

0,06

1 ano

80

9.15

SO2

0,06

1 ano

80

9.16

NOx

0,50

1 ano

100

9.17

CO

0,30

1 ano

9

9.18

(PI)

0,60

1 ano

50

9.19

COV

0,10

1 ano

8

9.20

PTS

0,30

24 horas

240

9.21

SO2

0,02

24 horas

365

9.22

PI

0,20

24 horas

150

9.23

CO

5,00

8 horas

9

9.24

NOx

12,00

1 hora

320

9.25

CO

10,00

1 hora

35

9.26

COV

2,00

1 hora

4

Tabela 10.2 – Síntese da Emissão de Poluentes Atmosféricos na Condição Atual e
Futura
CENÁRIOS

POLUENTES
MP

MP10

SO2

NOx

CO

VOC

ATUAL

0,976 kg/h

0,976 kg/h

0,058 kg/h 6,518 kg/h 6,361 kg/h

0,416 kg/h

COGERAÇÃO
MAUÁ

0,430 kg/h

0,390 kg/h

0,020 kg/h 7,610 kg/h 5,990 kg/h

1,340 kg/h
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Tabela 10.3 - Demonstra a redução ou aumento em porcentagem entre a condição
atual e futura
POLUENTES
CENÁRIOS

MP

MP10

SO2

NOx

CO

VOC

ATUAL

0,976 kg/h

0,976 kg/h

0,058 kg/h 6,518 kg/h 6,361 kg/h

0,416 kg/h

COGERAÇÃO
MAUÁ

0,43 kg/h

0,39 kg/h

0,02 kg/h

7,61 kg/h

5,99 kg/h

1,34 kg/h

∆

(-)55,95%

(-)60,04 %

(-)65,52%

(+)16,75%

(+)5,83%

(+)222,11%

Tabela 10.4 - Demonstra a produção de vapor e o consumo de gás natural das
caldeiras da Oxiteno e Polibrasil (cenário atual) e Cogeração Mauá (cenário futuro).
PRODUÇÃO DE VAPOR
(t/h)

CONSUMO DE GÁS
NATURAL
(t/h)

ATUAL

50,6

2,00

COGERAÇÃO MAUÁ

44,5

6,5

O ciclo combinado tem o direcionamento dos gases de exaustão para
trocadores de calor, os gases de exaustão na saída da turbina opera numa
temperatura alta, na ordem de aproximadamente 550ºC e logo depois de passar
pelos trocadores de calor esta temperatura deverá cair na ordem de 150ºC a 130ºC.
O mais importante é notar que a água refrigerante entra a uma temperatura de
aproximadamente 25ºC e sai na ordem de 450ºC. Isso significa que na saída se tem
vapor de água invés de água líquida. Portanto se pode acoplar um ciclo Rankini
produzindo energia através desse vapor de água. Dessa forma se tem um ciclo
combinado e consequentemente a maior produção de energia térmica com maior
pressão de vapor d’água e maior temperatura deste vapor, culminando com maior
consumo de combustível., como demonstrado na tabela 10.4.
O processo de geração de energia elétrica se baseia no ciclo Brayton. As
informações geradas no presente estudo constituem importante ferramenta e base
de informações para um plano de gestão ambiental na área do Pólo Petroquímico de
Capuava, tendo em vista, sobretudo, que a implantação futura de uma unidade de
Cogeração, em substituição as caldeiras das empresas Polibrasil e Oxiteno,
propiciará uma condição ambientalmente sustentável, premissa essencial para o
desenvolvimento de uma região. Destaca-se ainda, na eventualidade de implantação
do empreendimento, da necessidade de um efetivo e criterioso monitoramento da
qualidade do ar da região, bem como do processo envolvido.
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ANEXO A - RELATÓRIO DE MODELAGEM MATEMÁTICA
A.1 – RELATÓRIO DE MODELAGEM DA SITUAÇÃO FUTURA
Relatório de modelagem do ISC-3
Licença:
Numero de Serie:
Tipo de modelo:

Cogeração Mauá (versão de visualização)
A – 60V2-1-3.0.32/020319
Estatístico

Área de Trabalho:
Nome:
Numero de Células no eixo x:
Numero de Células no eixo y:
Número de Células no eixo z:
Ângulo de inclinação em relação ao norte:
Coordenada x UTM inferior esquerda :
Coordenada y UTM inferior esquerda :
Comprimento no eixo x da célula do grid :
Comprimento no eixo y da célula do grid :
Largura da imagem :
Altura da imagem :
Nome da Imagem colorida :
Nome da Imagem preto e branco :

Cogeração Mauá – Externa
100
100
50
0 rad
323800 m
736100 m
500 m
500 m
800 pixels
800 pixels
ae_capuava.bmp
ae_capuava.bmp

Diretório dos arquivos modelados :
E:\Clientes\Mauá\Modelagem
Número de Receptores:
10000
Período de execução do modelo:
09/12/2002 15:26:04 a 09/12/2002 19:44:19
Identificador dos Arquivos modelados: ALSTOM
DADOS DE ENTRADA
Período de modelagem:
01/01/1996 00:00:00 a 31/12/1999 23:59:59
Tipo de dados de meteorologia: Instantâneo, Média, Rotina, Extra
Intervalo de média:
1 hora
Estações meteorológicas utilizadas:
Estação:
Estação Congonhas
Nível do solo:
803 m
Altura do sensor: 10 m
Localização UTM x: 331664 m
Localização UTM y: 7387392 m
Parâmetros:
Vento, Temperatura, Alt. C. Lim., Pasquill
Estação:
Estação Ibirapuera
Nível do solo:
753 m
Altura do sensor:
10 m
Localização UTM x: 330911 m
Localização UTM y: 7390162 m
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Parâmetros:

Insolação

Estação:
Estação Santo André – Capuava
Nível do solo:
800 m
Altura do sensor: 10 m
Localização UTM x: 347893 m
Localização UTM y: 7384812 m
Parâmetros:
Vento, Chuva
Estação:
Estação São Caetano do Sul
Nível do solo:
740 m
Altura do sensor:
10 m
Localização UTM x: 341263 m
Localização UTM y: 7387264 m
Parâmetros:
Vento, Temperatura
Altura dos receptores em relação ao solo: 2 m
Relevo base: utilizada a matriz de relevo existente no sistema
Efeitos utilizados
Relevo
Modelo fotoquímico
Poluentes modelados
PTS
SO2
NOx
CO
HC
PM10
NO
NO2
VOC
O3

- Material Particulado
- Dióxido de Enxofre
- Óxidos de Nitrogênio
- Monóxido de Carbono
- Hidrocarbonetos
- Material Particulado < 10µm
- Monóxido de Nitrogênio
- Dióxido de Nitrogênio
- Composto Orgânicos Voláteis
- Ozônio

Calibração utilizada: ISC_EPA
Coeficiente de ganho:
PTS: 1
SO2: 1
NOx: 1
CO: 1
HC: 1
PM10: 1
NO: 1
NO2: 1
VOC: 1
O3: 1
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Coeficiente de suavizamento:
PTS: 1
SO2: 1
NOx: 1
CO: 1
HC: 1
PM10: 1
NO: 1
NO2: 1
VOC: 1
O3: 1
Coeficiente de remoção úmida:
PTS: 1,93 E-5
SO2: 0
NOx: 0
CO: 0
HC: 0
PM10: 1,93 E-5
NO: 0
NO2: 0
VOC: 0
O3: 0
Alcance mínimo:
Alcance máximo:

500 m
50000 m

Fontes emissoras consideradas:
Fonte:
Empresa:
Tipo:
Nível do solo:
Altura de emissão:
Localização UTM x:
Localização UTM y:
Diâmetro da fonte:
Vazão da fonte:
Temperatura de gases:
Período de emissão:
Taxas de emissão:
PTS:
SO2:
NOx:
CO:
HC:
PM10:
NO:

Turb. Cogeração – ALSTOM
Cogeração Mauá
Pontual
800 m
35 m
349598 m
7384617 m
2,60 m
58,41 Nm³/s
119,30 ºC
1 a 24 horas
119,4 mg/s
5,6 mg/s
2.113,9 mg/s
1.663,9 mg/s
0,0 mg/s
108,3 mg/s
1.585,4 mg/s
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NO2:
VOC:
O3:

528,5 mg/s
372,2 mg/s
0,0 mg/s

Poluentes: PTS [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

3,46 E-2
51
51
349050 m
7386250 m

Máximas das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

7,53 E-1
29/10/1997 1:29
49
46
348050 m
7383750 m

Máxima das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

5,16 E-1
30
53
46
350050 m
7383750 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

3,23 E-1
01/07/1998 09:30
51
47
349050 m
7384250 m

Poluente: SO2 [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,61 E-3
51
51
349050 m
7386250 m

Máxima das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 29/10/1997 01:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:

3,50 E-2
29
49
46
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Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

348050 m
7383750 m

Máxima das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

2,40 E-2
29
53
46
350050 m
7383750 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 01/07/1998 09:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,50 E-2
30
51
47
349050 m
7384250 m

Poluente: NOx [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

5,84 E-1
51
51
349050 m
7386250 m

Máximas das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 29/10/1997 01:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,32 E-1
29
49
46
348050 m
7383750 m

Máxima das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

9,0 E-1
29
53
46
350050 m
7383750 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 01/07/1998 09:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:

5,43 E-1
29
51
47
349050 m
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Coordenadas y UTM da máxima:

7384250 m

Poluente: CO [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

4,82 E-1
51
51
349050 m
7386250 m

Máxima das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 29/10/1997 01:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,05 E-1
29
49
46
348050 m
7383750 m

Máxima das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

7,19 E-0
29
53
46
350050 m
7383750 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 01/07/1998 09:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

4,50 E-1
29
49
46
349050 m
7384250 m

Poluente: PM10 [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

3,14 E-2
51
51
349050 m
7386250 m

Máximas das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 29/10/1997 01:
Célula x no grid máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:

6,83 E-1
29
49
46
348050 m

109

Coordenadas y UTM da máxima:

7383750 m

Máximas das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

4,68 E-1
29
53
46
350050 m
7383750 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 01/07/1998 09:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

2,93 E-1
29
51
47
349050 m
7384250 m

Poluente: VOC [µg/m³]
Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,08 E-1
51
51
349050 m
7386250 m

Máximas das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 29/10/1997 01:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

2,35 E-0
29
49
46
348050 m
7383750 m

Máximas das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 04/04/1997 02:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,61 E-0
29
53
46
350050 m
7383750 m

Máximas das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 01/07/1997 09:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,01 E-0
29
51
47
349050 m
7384250 m
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Poluente:

O3 [µg/m³]

Máxima média do período modelado:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

9,45 E-2
52
49
349550 m
7385250 m

Máxima das médias de 01 hora
1.º máxima:
Data da máxima 04/03/1998 23:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

2,11 E-0
29
51
46
349050 m
7383750 m

Máxima das médias de 08 horas
1.º máxima:
Data da máxima 26/07/1998 03:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

1,34 E-0
29
51
47
349050 m
7384250 m

Máxima das médias de 24 horas
1.º máxima:
Data da máxima 07/06/1998 08:
Célula x no grid da máxima:
Célula y no grid da máxima:
Coordenadas x UTM da máxima:
Coordenadas y UTM da máxima:

8,81 E-1
29
51
46
349050 m
7383750 m
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ANEXO B – Fotografias das empresas e das respectivas caldeiras

Foto Polibrasil Resinas S/A
Chaminé da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Polibrasil Resinas S/A
Plataforma de Amostragem em
chaminé da caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Polibrasil Resinas S/A
Vista Frontal da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Polibrasil Resinas S/A
Vista Lateral da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Polibrasil Resinas S/A
Chaminé da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Polibrasil Resinas S/A
Vista Inferior da Plataforma de amostragem
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Aérea da Planta da Polibrasil
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Lateral da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Frontal da Caldeira
Autor João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Frontal da Caldeira
Autor João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Lateral da Caldeira
Autor: João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Frontal da Caldeira
Autor João Carlos Mucciacito
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Foto Oxiteno S/A
Vista Frontal da Caldeira
Autor João Carlos Mucciacito

