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RESUMO 

 

As áreas urbanas são caracterizadas por tráfego intensivo e/ou grandes indústrias que trazem 

juntamente consigo concentrações preocupantes de poluentes atmosféricos emitidos por uma 

ou mais fontes. Que por se tornar perigosa, ao homem e ao meio ambiente, tem gerado interesse 

e preocupação mundial. A este modo, o presente estudo teve por objetivo verificar a 

concentração de SO2  na cidade de Ji-paraná, por meio do amostrador passivo. As coletas foram 

realizadas em três pontos da cidade em um período de 7 dias. Através de análises e conversões, 

os valores das contrações foram obtidos. Os dados foram organizados e trabalhados com uso 

do Excell e Bioestat 5.0. Para o teste de normalidade fora aplicado Shapiro - Wilk, com hipótese 

nula de normalidade rejeitada com p – valor < 0,05. Na comparação entre as médias dos valores 

obtidos aplicou-se teste de Kruskal – Wallis, e para comparar os valores ao preconizado 

utilizou-se o teste de Wilcoxon.  A concentração do poluente se mostrou, em todos os pontos, 

abaixo do preconizado pelo CONAMA 491/2018, com diferença significativa p – valor < 0, 05. 

A execução do método passivo de baixo custo, em pontos de maiores fluxos tornaram a pesquisa 

possível e eficaz, com necessidade de maior número de coletar em maior período, englobando, 

assim, a seca e a chuva da região.  

 

Palavras – chave: Poluição, Amostragem Passiva, Poluente Inorgânico. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Urban areas are characterized by intensive traffic and/or large industries that bring with them 

worrying concentrations of air pollutants emitted by one or more sources. Because it becomes 

dangerous, to man and the environment, it has generated worldwide interest and concern. In 

this way, the present study aimed to verify the concentration of SO2 in the city of Ji-Paraná, 

through the passive sampler. The collections were carried out in three points of the city in a 

period of 7 days. Through analysis and conversions, the values of contractions were obtained. 

Data were organized and worked using Excell and Bioestat 5.0. For the normality test, Shapiro 

- Wilk was applied, with null hypothesis of normality rejected with p – value < 0.05. When 

comparing the mean values obtained, the Kruskal-Wallis test was applied, and the Wilcoxon 

test was used to compare the values to what was recommended. The concentration of the 

pollutant was, at all points, below that recommended by CONAMA 491/2018, with a significant 

difference p - value < 0.05. The execution of the low-cost passive method, in points with higher 

flows, made the research possible and effective, with the need for a greater number to be 

collected over a longer period, thus encompassing the region's drought and rain. 

 

Keywords: Pollution, Passive Sampling, Inorganic Pollutant. 
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INTRODUÇÃO 

 

A poluição do ar pode ser compreendida pela presença de alta concentração de 

poluente atmosférico, qual resulta condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão desses, 

podendo causar danos ao ser humano e ao ambiente (CONAMA 491/2018). 

Os poluentes podem ser classificados como primários e secundários, como também 

divididos em Material Particulados, Compostos Inorgânicos e Orgânicos Gasosos 

(HARRISON, 1986) (LENZI; FAVERO, 2000) (RAICU et al., 2015). Dado a relação da 

poluição ao crescimento desordenado das cidades, também surge a preocupação no aumento de 

várias doenças, como as respiratórias (MAIA et al., 2019) (OMIDI et al., 2019). 

O dióxido de enxofre (SO2) tem como fontes de emissão indústrias e veículos 

rodoviários e, por estarem presentes em cidades, apresentam relação com a deterioração da 

saúde humana e efeito negativo ao ambiente (LANDIM et al., 2018) (XIA et al., 2019). 

Desta forma, a presente pesquisa teve por objetivo avaliar a qualidade do ar na cidade 

de Ji-Paraná/RO em local de maior fluxo automotivo, quanto ao composto dióxido de enxofre, 

pelo método de amostragem passiva e quantificação por espectrofotometria UV. 

No intuito de atingir o objetivo supracitado, foram delineados os objetivos específicos 

a seguir: 

a) Determinação da concentração do gás SO2 presente na atmosfera em localidade de 

maior fluxo automotivo diário, da cidade de Ji-Paraná/RO; 

b) Comparar os resultados à Resolução CONAMA 491/2018; 

c) Verificar a influência das condições meteorológicas na variabilidade das 

concentrações de poluentes e na deposição dos compostos presentes na atmosfera.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

 

Conforme CONAMA 491/2018 a poluição do ar, em seu episódio crítico, pode ser 

caracterizada pela presença de alta concentração de poluente atmosférico em curto período de 

tempo, qual é definido como qualquer forma de matéria em quantidade, concentração ou outras 

características. Essa, resulta da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à 

dispersão dos mesmos, podendo causar danos ao ser humano, à fauna, à flora, aos materiais ou 

limitar o pleno uso da propriedade, ou causar danos à população. 

Em sua origem, os poluentes podem ser classificados como primário e secundário. 

Sendo o primeiro, aqueles que são emitidos diretamente pelas fontes de emissão e o ultimo se 

referindo aqueles que são formados na atmosfera por meio de uma reação entre poluentes e/ou 

componentes naturais na atmosfera (HARRISON, 1986; RAICU et al., 2015). 

Além disso, poluentes são compreendidos em uma divisão de 3 grupos descritos como 

Material Particulados (PM), Compostos Inorgânicos e Orgânicos Gasosos. Os Particulados são 

definidos como partículas que se apresentam dispersas em dimensões variáveis de 100 a 0,002 

µm e sua dispersão no ar é dada como uma mistura que pode se apresentar em forma de solução 

verdadeira1, dispersão coloidal2 e dispersão grosseira3. Os Inorgânicos são compostos 

provenientes da geoquímica que corresponde aos fenômenos da natureza, sendo a biogênica 

que implica a participação em processos vitais e antropogênica quando advindos da ação do 

homem. Já os Orgânicos Gasosos definem-se resumidamente como aqueles que apresentam o 

carbono como principal elemento (LENZI; FAVERO, 2000). 

A poluição têm sido um dos principais problemas vinculado às megacidades4, que 

devido a forma de crescimento desordenado são compreendidas como áreas de vulnerabilidade 

ambiental (GURJAR et al., 2016; GONZÁLES et al., 2017). De início, essas cidades tinham 

como os poluentes mais preocupantes aqueles gerados pela queima do carvão, e passou, então, 

a apresentar maior preocupação quanto a poluição fotoquímica que é induzida do tráfego, de 

atividades industriais, solventes e geração de energia (MOLINA; MOLINA, 2004; MAIA et 

 
1 Trata-se de mistura de duas ou mais substâncias que apresente aspecto uniforme, tendo uma das partículas 

dispersas tamanho menos que 1 nm. 
2 Também é uma mistura de aspecto homogêneo, mas sob ação de centrifugar ocorre formação de depósitos 

podendo ser  retidas por filtros. 
3 Se trata mistura heterogênea de partículas que apresentam diâmetro maior que 100 nm. 
4 Toda e qualquer área urbana formada por população com mais de 10 milhões de habitantes. 
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al., 2019), onde o monóxido de carbono (CO), os óxidos de enxofre (SOx) e nitrogênio (NOx), 

compreendidos como compostos inorgânicos, e PM fazem parte dos mais estudados (CURTIS 

et al., 2006). 

O CO atmosférico tem fonte principal que se encontra na superfície terrestre, onde 

pode ser liberado de forma natural por processos biogênicos e por meio da ação antrópica. 

Também, pode originar-se na atmosfera por meio de reações químicas e fotoquímicas. É tóxico 

ao ser humano e a alguns animais. E pode ter concentração controlada por meio do sistema de 

catalisadores instalados em escapamentos dos carros (LENZI; FAVERO, 2000; KINOSHITA 

et al., 2020; YANG; SHEN; LIANG, 2020).  

O nitrogênio na atmosfera é encontrado, a maior parte, em forma molecular de N2 e é 

praticamente constituído em reservatório inesgotável. A maior parte do volume de ar seco é 

composto por nitrogênio. Tem como principais compostos nitrogenados da atmosfera o óxido 

nitroso (N2O), gás amônia (NH3) e óxido de nitrogênio (NOx). O NOx, na atmosfera, participa 

de fenômenos como o smog fotoquímico, popularmente conhecido como nevoeiro contaminado 

por fumaças, e a depleção de ozônio (LENZI; FAVERO, 2000; BARNES et al., 2019; TOUATI 

et al., 2021).  

O PM se trata de partículas muito finas de líquidos e sólidos, que também pode ser 

originado por processos naturais e/ou antrópicos, em que se tem atividades industriais, motores 

de carros, queimadas de canaviais, trabalho com o solo ou rochas, erupções vulcânicas, 

bactérias, poeiras e grãos de pólen. E as consequências de sua presença pode refletir em efeitos 

físicos, químicos e biológicos. Podendo, assim, acarretar impactos na saúde humana, 

visibilidade e biodiversidade (LENZI; FAVERO, 2000; GONZÁLEZ; ARISTIZABAL, 2012; 

AL-THANI; KOÇ; ISAIFAN, 2018).  

Além destes, se tem o ozônio (O3) que se trata da forma alotrópica do oxigênio. A 

estratosfera é a região atmosférica que o tem em maior abundância, pois este é o local onde é 

encontrado em proporções mais propícias de seus agentes formadores, o radical oxigênio e 

oxigênio molecular (O2). O composto apresenta associação a resultados adversos de saúde 

humana e dos vegetais, como na plantação de trigo, por exemplo (LENZI; FAVERO, 2000; 

BOURDREL et al., 2017; MILLS et al., 2018; NUVOLONE; PETRI; VOLLER, 2018). 

Estudo realizado na cidade de Ahvaz, localizada no Irã, de clima desértico e rara chuva, 

mostram que as concentrações de poluentes (PM10 
5, PM2,5 

6, SO2, CO) são maiores na estação 

 
5 Partículas que apresenta tamanho variados entre 2,5 e 10 milionésimos de um milímetro ou micrômetros. 
6 Partículas que se encontram menores que 2,5 micrômetros. 
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fria, com exceção do ozônio (O3) que apresenta maior concentração na estação quente. E ainda, 

que veículos móveis representam a fonte principal de poluição do ar, tendo maiores 

concentrações de poluentes perto de áreas urbanas (NEISI et al., 2018).  

E em 9 municípios do extremo sul do Brasil, onde possui inúmeras fontes potenciais 

de poluição, como mineração, indústrias e atividades agrícolas, estudo buscou avaliar a 

qualidade do ar a partir de 6 poluentes (O3, NO2, SO2, PM2.5, PM10 e CO). O período de estudo, 

de abril a julho de 2020, revelou as concentrações dos poluentes abaixo dos limites 

preconizados pelo país (JUNIOR et al., 2020). 

A preocupação com a qualidade do ar tem se destacado considerando as diversas 

situações em que a população é exposta a níveis alarmantes de poluentes, o que pode ter 

contribuído para aumento de diversas doenças (COHEN et al., 2015; ORRU; EBI; 

FORSBERG, 2017; OMIDI et al., 2019). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2018), em muitas partes do mundo os níveis de poluição do ar permanecem perigosamente 

altos, estando 9 a cada 10 pessoas respirando ar contendo altos níveis de poluentes.  

 

1.2. SO2 ATMOSFÉRICO 

 

O elemento enxofre (S), tem um ciclo na natureza em que se apresenta em todas as 

esferas dividias em 5 compartimentos, a atmosfera, hidrosfera litosfera, biosfera e sedimentos. 

Na crosta terrestre é encontrado em rochas vulcânicas com abundância de 550 ppm (parte por 

milhão). Na biota, serve de macronutriente classificado como secundário. É absorvido pelas 

plantas em forma de sulfatos (SO4
-2), de aminoácidos e dióxido de enxofre (SO2) da atmosfera. 

E nos seres vivos podem se apresentar em forma iônica, de grupos -SH, -S-S-, e também como 

éster, proteínas, coenzimas, aminoácidos, vitaminas e etc. (LENZI; FAVERO, 2000). 

As características da atmosfera inicial do planeta terra consistiam em muito SO2 de 

origem vulcânica, porém, à medida que a atividade vulcânica foi moderando a abundância do 

composto entrou em estado de equilíbrio dinâmico. Com isso, tem-se como parte dos processos 

que liberam o SO2 para atmosfera todos de combustão que empregam matéria orgânica de 

biomassa, o material fóssil e queimas, sendo de forma controlada ou não (LENZI; FAVERO, 

2000). Tendo, a este modo, como fontes antropogênicas principalmente as atividades 

industriais, que se compõem de processos de materiais que incluem enxofre como termelétricas, 

fabricação de fertilizantes, fundição de aço e alumínio, fabricação de papel e ácido sulfúrico 

(CETESB, 2020). 
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Mesmo que os vulcões não sejam as fontes principais do poluente nos dias atuais, essas 

emissões ainda existem. Em pesquisa realizada, um total de 91 fontes vulcânicas com 

desgaseificação persistente foram constatadas em medições de 2005 a 2015. Em média as fontes 

vulcânicas liberam em torno de 63 kt dia-1 de SO2 durante a desgaseificação passiva, ou 23 ± 2 

Tg ano-1 (CARN et al., 2017). 

Analogamente, se tem a cidade colombiana Manizales qual apresenta população 

urbana com 368.000 habitantes, uma densidade populacional alta de 6.800 habitantes km2, 

temperatura variando de 12 a 25 ºC e conta com indústria, veículos rodoviários e o vulcão ativo 

Nevado del Ruiz como fontes locais de poluição. Em pesquisa, apresentou concentração média 

de SO2 menor em área urbana quando comparada a área rural, com 5,26 μg m-3 e 6,51 μg m-3 

respectivamente (CUESTA-MOSQUEIRA et al., 2018). 

O enxofre é uma das impurezas centrais existentes nos derivados de petróleo (gasolina, 

óleo diesel) e no carvão mineral. Na utilização desses combustíveis, a queima do enxofre produz 

o dióxido de enxofre (SO2), um óxido ácido incolor e de forte odor. O enxofre do combustível 

é oxidado durante a combustão para formar dióxido de enxofre, que é o composto sulfuroso 

primário emitido pelo motor. Por sua vez, parte do SO2 formado pode ser ainda oxidada a 

sulfatos (SO4
2─). Quando o dióxido de enxofre (SO2) entra em contato com a água da chuva, 

forma-se o ácido sulfuroso (H2SO3), que é um ácido fraco. Entretanto, se este gás se transformar 

primeiramente em trióxido de enxofre (SO3) (resultado da reação com o oxigênio) e depois 

reagir com a água, resultará em ácido sulfúrico (H2SO4), importante causador da acidez da 

chuva (CARDOSO; FRANCO, 2002; MARTINS; ANDRADE, 2000; YAN et al., 2020; 

CETESB, 2020). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013) através do documento 

2º Inventário de Emissões por Veículos Rodoviários, a massa de sulfatos emitida pelo motor 

depende de três parâmetros: o consumo de combustível do motor, o teor de enxofre no 

combustível e a taxa de conversão de enxofre a sulfatos. Devido às emissões que estão ligadas 

ao uso de veículos rodoviários, o SO2 tende a apresentar maiores valores nos dias da semana 

do que nos finais de semana (LANDIM et al., 2018). Com isso, a promoção de veículos elétricos 

tem despertado interesse por parte de países que buscam minimizar emissões de poluentes 

gasosos, em que, por exemplo, é possível a redução em 97,5% de SO2, 99,26% PM2.5 e entre 

outros (WANG et al., 2020). 

Em pesquisa realizada, nos meses de setembro e outubro, na província de Qinghai, na 

China, foi obtido o valor de 3,3 ± 2,0 μg m-3 na concentração média geral de SO2. A província, 
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além de densidade populacional <10 pessoas por quilômetro quadrado, apresenta clima seco, 

ventoso e de pouca chuva e é isolada das áreas de poluição industrial, não apresentando fontes 

de poluição dentro de 50 km ao seu redor (ZHAO et al., 2020). 

Por outro lado, dados obtidos entre os meses de abril e junho em Cingapura, local 

próximo a área industrial pesada contendo extensas refinarias petroquímicas, teve como valores 

máximos de 200 - 340 μg m-3 de SO2, no mês de maio, e valor médio de 22 μg m-3. Tal área 

tem clima tropical e conta com tráfego intenso7 de veículos, além de ter como principais fontes 

a combustão de combustível, usinas de energia e queima de carvão (KHEZRI et al., 2013). 

Bem como, a pesquisa executada em cidade de Taranto, de temperatura anual variando 

de 5 a 32ºC, altamente industrializada e definida como uma das mais poluídas da Itália, cujo 

objetivo era obtenção das concentrações internas e externas de SO2 e entendimento de suas 

principais fontes, teve seus resultados vinculados principalmente às fontes industriais presentes 

na área (IELPO et al., 2019).  

Em eventos como lockdown foi perceptível à diminuição de poluentes em áreas 

urbanas, como SO2, que chegou a 49% em Salé – MOROCCO (OTMANI et al., 2020). Ao 

mesmo tempo em que houve essa queda aconteceu também o aumento surpreendente em 

emissões de SO2 na área rural da China (WANG et al., 2020). 

 

1.3. INFLUÊNCIA DO SO2 NA SAÚDE 

 

O principal meio de contato humano com o SO2 é o inalatório. Entre variados efeitos 

da exposição a altos níveis de dióxido de enxofre incluem-se dificuldade respiratória, 

modificação na defesa dos pulmões, agravo de doenças respiratórias e cardiovasculares. O 

composto provoca irritação no nariz, garganta e pulmões ocasionando tosse, falta de ar, chiado 

no peito, catarro e crises de asma (CETESB, 2020). 

Compostos como PM, SO2, NOx, O3 e CO tem comprovada relação com a deterioração 

da saúde humana, especialmente nos centros urbanos tendo sido associada ao agravamento de 

doenças respiratórias, cardiovasculares e neurológicas, afetando especialmente crianças, 

podendo nesses causar riscos para demais problemas como baixo peso ao nascer, partos 

prematuros, e também afetando idosos (GHOZIKALI et al., 2014; PEREIRA; LIMONGI, 

 
7 Caracterizada pela passagem de números elevados de veículos pelos eixos urbanos e a circulação de veículos 

pesados. 
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2015; DAPPER et al., 2016; MANTOVANI et al., 2016; MACHIN; NASCIMENTO, 2017; 

XIA et al., 2019).  

Em estudo realizado em quatro municípios da região metropolitana de Vitória – 

Espirito Santo, localizada na orla costeira do sudeste brasileiro, o SO2 aumentou em 28% (1,28, 

IC 95%: 1,22-1,34) o RR (Risco Relativo) de doença respiratória aguda em crianças, de até 12 

anos, no mesmo dia de exposição, sendo este valor associado ao aumento de 6,03 μg m -3 do 

poluente citado (NASCIMENTO et al., 2020).   

Similarmente, pesquisa feita em quatro cidades do norte da China (Tianjin, Shenyang, 

Taiyuan e Rizhao) com 48.114 indivíduos pôde evidenciar que a mortalidade por doenças 

respiratórias não malignas foi limítrofe significantemente associado a cada aumento de 10 mg 

m-3 (10.000 μg m-3) em SO2. Estas cidades são marcadas como pioneiras industriais, grandes 

consumidoras  e produtoras de energia derivada do carvão, entre outras atividades (CHEN et 

al., 2017). 

No entanto, de acordo com Bernstein et al., (2004) estudos epidemiológicos podem 

mostrar associação estatísticas entre níveis de poluentes atmosféricos individuais ou 

combinados e implicar em visitas de emergência por asma, internações hospitalares ou taxa de 

asma, mas não pode ser comprovada a causalidade. 

De acordo com estudos da estimativa da concentração de SO2 e seu efeito na saúde e 

nos custos em Pequim, resultou em valor médio de 11,06 μg m-3. Dados de mortalidade e 

morbidade devido a concentração excessiva de SO2 foi estimada em 73 (IC 95%: (38-125)) e 

27.854 (IC 95%: (13852-41659)) casos por ano, levando a um custo econômico de 35,76 (IC 

95%: (16,45- 54,06)) e 441,47 (IC 95%: (318,31–562,04)) milhões de RMB Yuan em 2016, 

próximos a 30 e 350 milhões de reais, na devida ordem (WU et al., 2020). 

 

1.4. LEGISLAÇÃO  

 

Em âmbito nacional conta-se com a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, alterada 

pela Lei nº 10.165 de 27 de dezembro de 2000 que introduz a Taxa de Controle e Fiscalização 

(TCFA), regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por intuito regulamentar 

atividades variadas que envolvam o meio ambiente, de forma que haja a preservação, melhoria 

e a recuperação da qualidade ambiental. De forma que seja assegurado condições propícias de 

desenvolvimento social e econômico da população. 
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Na finalidade de oportunizar a educação ambiental em todas as áreas de ensino e 

promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente fora instituída a 

Política Nacional de Educação Ambiental por meio da Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999. 

Porém, quanto a Lei que rege sobre a Educação Ambiental há a problemática de 

inaplicabilidade (PEREIRA; TERZI, 2010). 

Com olhar em maior foco à atmosfera surgiu a primeira legislação de controle da 

poluição, a Portaria do Ministério do Interior nº 231, de 27 de abril de 1976, que devido a 

intensificação da poluição atmosférica da época visava determinar padrões nacionais de 

qualidade do ar para PM, SO2, CO e oxidantes fotoquímicos. 

Com aumento da frota automobilística no país na década de 80, fora estabelecido um 

programa de controle de poluição veicular por meio da resolução do Conama nº 18, de 06 de 

maio de 1986. E notando a importância da criação de um programa nacional com intuito de 

contemplar as fontes fixas de poluição surgiu o PRONAR (Programa Nacional de Controle de 

Qualidade do Ar) a partir da resolução do CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989.  

Mas, atualmente no Brasil, diante a alteração e surgimentos de resoluções, como 

medida de controlar a poluição por veículos automotores pesados, contribuintes para poluição, 

há a preconização do CONAMA 490, de 16 de novembro de 2018. Em que trata dos limites 

máximos de emissão de escapamento, alterando a métrica de ppm para g/kWh. 

E revogando a Resolução CONAMA nº 03, de 28 de junho de 1990, e alguns itens da 

Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1989, surge a Resolução CONAMA nº 491, de 

19 de novembro de 2018 que estabelece padrões de qualidade do ar, em que trata de valores 

para SO2 conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores dos padrões de dióxido de enxofre em µg m-3 para intervalo de 24 horas e média 

aritmética anual preconizados pelo CONAMA 491/2018 e pela Organização Mundial de Saúde (2005) 

Concentração média de SO2 período 

de referência 

CONAMA 491/2018 

µg m-3 

24 horas PI 1 - 125  

Anual PI 2 -  40  

OMS, 2005 PF -   20  

Nota - PI: padrões estabelecidos como valores temporários a serem cumpridos em etapas; PF: valores guia 

definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS em 2005); 

 

No qual, também pode ser visualizado o nível atenção, alerta e emergência por meio 

da mesma resolução (TABELA 2) e de índice de qualidade do ar (TABELA 3). 
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Tabela 2 - Valores para compreensão de níveis de atenção, alerta e emergência para poluente de dióxido 

de enxofre em µg m-3 para intervalo de 24 horas preconizados pelo CONAMA 491/2018 

Nível SO2 µg m-3 (média de 24 h) 

Atenção  800 

Alerta 1.600 

Emergência 2.100 

 

Tabela 3 – Índice de qualidade do ar para poluente de dióxido de enxofre em µg m-3 para intervalo de 

24 horas preconizados pelo CONAMA 491/2018 

Qualidade  SO2 µg m-3 (24 h) 

Boa 0 - 20 

 

De acordo Decreto nº 59.113, de 23 de abril de 2013, qual define a Companhia do 

Estado de São Paulo (CETESB) como administradora da qualidade do ar do estado citado, 

apresenta os valores de 60 µg m-3 (média em 24 horas) e 40 µg m-3 (média aritmética anual) de 

SO2 como padrões estaduais de qualidade do ar. 

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, 1990), apresenta como critérios de 

qualidade do ar os valores de 2,62 µg m-3 SO2 primário, para média de 1 hora, e 1,31 x 106 µg 

m-3 SO2 secundário, para média em 3 horas. Enquanto que os Padrões de Qualidade do Ar da 

Europa (European Comission) os valores médios de SO2 não devem ultrapassar de 350 µg m-3 

para 1 hora e 125 µg m-3 para 24 horas. 

 

1.5. REMOÇÃO E CONTROLE DE SO2 

 

Pode-se notar em literatura a existência de métodos de retiradas de poluentes que se 

baseiam em retirar o enxofre, e também derivados do combustível, antes de chegar à combustão, 

durante a combustão e após. Na remoção antes da combustão, quando se trata de carvão mineral 

com teor elevado de cinzados é realizado um tratamento físico para eliminação da perita e outros 

componentes que acrescem o teor de cinzas. Assim, é obtido um carvão mais puro e de poder 

calorífico melhor. A melhora do carvão ocorre por meio de lavagem e peneiração, ou flotação 

(LENZI; FAVERO, 2000). 

Ainda por Lenzi e Favero (2000), na remoção durante a combustão a técnica em uso é 

a da “combustão em leito fluidizado”. Essa consiste em injetar ar na localidade da base do leito 
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formado por carvão dividido finamente, qual queima em forma de fluido e é adicionado calcário 

ou dolomita granulada (pulverizada). Após a combustão, existem várias metodologias que 

pretendem eliminar o SO2(g) formado, sendo a maior parte com maior eficiência. A aplicação é 

realizada na chaminé ou exterior ao ambiente da combustão, em que os processos são divididos 

em dois grupos: um baseado no “sistema catalítico” e o outro baseado no “sistema lavador”. 

No caso do sistema catalítico o SO2 é convertido e sai da chaminé em forma de sulfeto 

de hidrogênio (H2S) e a seguir, por meio da reação de Claus, o enxofre é oxidado tomando 

forma elementar e reaproveitado. O sistema lavador ocorre por via úmida e apresenta maior 

eficiência. Este método consiste, inicialmente, em fazer passar os gases que provém da 

combustão por uma suspensão em estado líquido que contém único reagente básico que reage 

com SO2(g), de caráter ácido, que o elimina da fração gasosa qual é liberada para o espaço. E 

além da fração mencionada, tem-se outra dissolvida pelo princípio de Henry (LENZI; 

FAVERO, 2000). 

Outrossim, levantamento de dados (de 2014 a 2018) da metrópole de Teerã, capital o 

Irã, ressalta que a redução no consumo de gasolina e gasóleo, fontes conhecidas do poluente, 

somados ao aumento da área de espaço verde pode ocasionar a diminuição de SO2 em 2,096, 

1,617 e 2,265 %, na mesma ordem. Se as três mudanças ocorrem conjuntamente pode-se esperar 

a redução de 5,9% deste poluente (EBRAHIMI; QADERI, 2021). 

De acordo com levantamento feito na China, o controle da poluição do ar advinda de 

mandatos governamentais produziu reduções significativas na emissão de vários poluentes, 

porém em um curto período de tempo. O que pode ter ocorrido pela não consideração dos custos 

econômicos que poderiam não ser sustentáveis no futuro. Sendo necessário a implantação da 

diminuição levando em conta seus custos (ZENG et al., 2019). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo localiza-se no município de Ji-Paraná, Rondônia, o qual possui uma 

área de 6.896 km2 e uma população estimada de 127.910 habitantes (IBGE, 2018). O município 

possui uma frota de 85.394 veículos e tornou-se destaque nacional pela frota de motocicletas, 

estimada em 27 motos a cada 100 habitantes (IBGE, 2016). 
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Foram escolhidos três pontos para localização dos coletores, sendo que dois desses 

encontram-se onde há maior fluxo diário de automóveis (localizados na Figura 1 como 

Gerivaldão e Posto de combustível inativado denominado Vitória = PV) e levando-se em 

consideração a menor frota, para fins de comparação, tem-se o terceiro ponto na Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – campus Ji-Paraná. 

 

 
Figura 1 -  Mapa de localização dos pontos 1 (UNIR), 2 (Gerivaldão) e 3 (Posto Vitória - PV), na cidade 

de Ji-Paraná/RO. 

 

2.2. COLETOR DE AMOSTRAGEM 

 

O primeiro amostrador passivo veio a ser patenteado no ano de 1927, por Gordon e 

Lewe, com objetivo de detectar gás indolor, mais especificamente o monóxido de carbono. Em 

1973, Palmes e Gunnison difundiram esse método de amostragem progredindo a amostrador 

difuso no formato de tubo, para SO2. A partir disso, as formas e finalidades vieram surgindo, 

no decorrer dos anos, de acordo com as necessidades. 

O amostrador passivo apresenta vantagens como: baixo custo; não ser necessário 

bateria ou bombeamento; serem mais simples e de fácil operação; mais leves e pequenos. Em 
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contraponto esses amostradores apresentam uma desvantagem considerável em não fornecer 

concentrações instantâneas, não sendo possível obter valores em hora específica do dia ou noite.  

A amostragem passiva, apesar das desvantagens em não ser obtido valores pontuais, 

se mostra vantajosa quando comparada ao método ativo por ser válida referente a possibilidade 

de aplicação em novos pontos, apresentar custos de monitoramento baixos e por ser eficiente 

em obter dados confiáveis. Mesmo quando as técnicas são comparadas (CRUZ et al., 2004; 

BUCCO, 2010). 

Os coletores utilizados foram construídos a partir de tubos e tampa de PVC (FIGURA 

2), utilizando-se um filtro para impregnação da solução absorvedora de Na2CO3 1,0x10-2 mol 

L-1 (VIEIRA, 2012). Para fixação do filtro, ao fundo do tubo, se fez uso de anéis de borracha 

com diâmetro condizente ao mesmo. Para instalação, adotou-se altura de 2 m do solo (FIGURA 

3) com tempo de exposição de sete dias, nos meses de setembro a dezembro de 2019 e janeiro 

e fevereiro de 2020. Em cada ponto foram instalados 11 coletores (FIGURA 4). Sendo 

amostrados todos em período de chuva (FRANCA, 2015). 

 

 
Figura 2 – Amostradores de tubos e tampa de PVC. 

Fonte: Autor. 
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Figura 3 – Instalação dos amostradores passivo no ponto 1, localizado na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, no campus de Ji-Paraná. 
Fonte: Autor. 

 

 

 
Figura 4 – Coletores instalados no ponto 1, localizado na Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

no campus de Ji-Paraná. 

Fonte: Autor. 
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Após a exposição, os amostradores foram retirados e encaminhados ao laboratório de 

Hidrogeoquímica por meio de bolsa térmica, para que não houvesse contato com luz solar, e 

guardados no refrigerador até a data de análise. 

 

2.3. ANÁLISE DE SO2 

 

Para análise de SO2 utilizou-se o método de determinação de enxofre em amostras 

vegetais por oxidação via seca em meio alcalino com detecção espectrofotométrica (ROSSETE 

et al., 2011) onde temos: 

 

1. Solução Estoque de 500 mg L-1 de S - dissolveu-se 1,03 g de (NH4)2 SO4 em um valor 

aproximado de 50 mL de água, que após a dissolução foi transferido para o balão 

volumétrico de 500 mL, onde completou o volume com água deionizada; 

2. Solução Estoque de ácido clorídrico 6 mol L-1 - Dissolveu-se 497 mL de HCl P.A. 

em aproximadamente 300 mL de água deionizada e, em seguida, diluiu 108,9 mg de 

K2SO4. Após a dissolução, foi transferido ao balão volumétrico de 1000 mL e 

acrescentado água deionizada a fim de completar o volume; 

3. Solução de cloreto de cálcio 0,15 % (m/v) – Onde foi solvido 1,5 g de CaCl2 em 

aproximadamente 500 mL de água e, em seguida, transferido ao balão volumétrico 

de 1000 mL e completado em sequência. 

 

2.4. PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

Para preparo das amostras se deu seguimento das metodologias aplicadas conforme 

Rossete et al., (2011) e para preparo da solução absorvedora aplicada na amostra seguiu-se, 

como base, Bucco (2010).  

A princípio o S orgânico presente na amostra foi oxidado a sulfato por meio da 

combustão térmica, utilizando de mistura contendo 2,0 g de NaHCO3 e 0,2 g de CuO. Para tal, 

se fez uso de cadinhos de porcelana (4,5 cm de diâmetro) para adição e homogeneização das 

amostras sobre a mistura de cobre (NaHCO3/CuO). Em sequência realizou-se a combustão a 

550 ºC em forno mufla (FIGURA 5) por 8 h, com uso da solução de cloreto de cálcio 0,15 % 

(m/v). 
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Figura 5 – Mufla utilizada para combustão das amostras. 

Fonte: Autor. 

 

Dado a finalização da combustão e o resfriamento da amostra no dessecador, em 

sequência foi necessária a realização da solubilização do sulfato de cinzas, com um 30,0 mL de 

solução de solubilização e 1,0 g de carvão ativado, em frasco de vidro. O processo ocorreu a 

partir da agitação por 15 min a 190 rpm (rotação por minuto). Ao encerrar a agitação adicionou-

se 20,0 mL de solubilização para dar início ao sistema de filtragem, que é realizado com uso de 

filtro fibra de vidro. 

Na amostra filtrada foi realizada a quantificação do S-SO4
2− fazendo uso de uma 

alíquota de 10,0 mL do extrato, à qual se adiciona 1,0 mL de solução 6,0 mg L-1 de HCl 

contendo 20,0 mg L-1 de S, com finalidade de favorecer o processo de nucleação e aprimorar a 

sensibilidade analítica. 

Após 30 s, acrescentou-se 500 mg de BaCl2.2H2O o qual deve ter repouso por 1 min. 

Em seguida, realizou-se a dissolução dos cristais BaCl2.2H2O, com agitação, para transferência 

da solução para a cubeta, qual se encaminha ao espectrofotômetro, e em tempo limite de 8 min 

seguida a adição de BaCl2.2H2O.  

Análise foi realizada por meio de espectrofotometria com comprimento de onda 

equivalente a 420 nm (λ= 420), a partir do espectrofotômetro LAB 1000 (FIGURA 6).  
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Figura 6 – Espectrofotômetro LAB 1000 utilizado para leitura de absorbância. 

Fonte: Autor. 

 

2.5. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE SO2 

 

Para fins de determinação da concentração do poluente SO2 levou-se em consideração 

a metodologia de Lenzi e Favero (2000) para a construção da curva de calibração (FIGURA 7), 

para cálculo das concentrações da amostra. 

 

 
Figura 7 – Curva de Calibração. 

 

Por meio da equação da reta y = 0,0287x - 0,0151, evidenciando x e tendo y como o 

valor da absorbância, são obtidos os valores de SO4
2- em mg L-1, que por meio de conversões é 

chegado ao valor da concentração de SO2 em µg m-3. 
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2.6. ANÁLISE DE DADOS 

 

Para análise de dados se fez uso da estatística descritiva, como meio de ser obtido 

resumo estatístico com média e desvio padrão, para 24 horas. Onde obteve-se o valor da 

concentração dos dias amostrados e o dividiu para obtenção da concentração diária. Para 

organização e execução de testes foram utilizados planilha eletrônica e BioEstat 5.0. 

Para teste de normalidade dos dados aplicou-se teste de Shapiro-Wilk, sendo a 

Hipótese nula normalidade, rejeitada com p – valor < 0,05. Para comparação das médias obtidas 

utilizou-se o teste de Kruskal - Wallis e para 1 amostra para comparação destas médias com o 

que o CONAMA 491/2018 preconiza, Wilcoxon. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período chuvoso amazônico, diante sua intensidade, alguns amostradores 

foram derrubados. Devido a esses e outros problemas técnicos, essas amostras foram 

descartadas, não sendo possível realizar análises nas coletas anterior a março de 2020. Além, 

de que diante ao decreto da pandemia do COVID-19 novas coletas foram suspensas. Na Tabela 

4 a seguir são apresentados os valores obtidos em análises, onde se pode observar valores 

médios e seus respectivos desvios padrão. 

 

Tabela 4 – Valores de SO2 adquiridos por meio das coletas realizadas nos pontos 1 (UNIR), 2 

(Gerivaldão) e 3 (Posto Vitória), nos meses de setembro, novembro e dezembro do ano de 2019 na 

cidade de Ji-Paraná/RO 

2019 SO2 µg m-3 SO2 µg m-3 SO2 µg m-3 

  Setembro Novembro Dezembro 

P1 
𝒙 ̅  = 3,36 𝒙 ̅  = 3,09 𝒙 ̅  = 3,58 

s = 0,96 s = 0,17 s = 0,16 

P2 
𝒙 ̅  = 3,71 - - 

s = 3,00 - - 

P3 
𝒙 ̅  = 1,96 - 𝒙 ̅  = 2,94 

s = 0,49 - s = 0,15 

Nota: �̅�  - média ; s – desvio padrão. 

 

Dentre os valores observados, pode-se notar que o P3 apresentou os menores valores, 

que pode ser devido a este ponto não estar localizado na via principal de movimento, a BR 364, 

mas próxima a esta. O P1, apesar de não estar localizado na BR, também apresenta considerável 
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fluxo de automóveis por se tratar do pátio de estacionamento da UNIR, campus Ji-Paraná. No 

ponto 2 só foi validada uma amostragem, pois foram perdidas algumas amostras. 

De acordo com CONAMA 491/2018 a concentração de SO2 não deve ultrapassar o 

valor de 20 µ m-3 no intervalo de tempo de 24 horas. Para comparação dos valores obtidos ao 

padrão estabelecido aplicou-se teste de hipótese, com H0: média = 20 µg m-3 e H1: média < 20 

µg m-3. Todos os pontos apresentaram diferença significativa. Os pontos P1 e P3 (setembro); 

P1 (novembro); e P1 (dezembro), apresentam diferença altamente significativa com p–valor < 

0,01. 

Vale ressaltar que os valores preconizados pelo CONAMA 491/2018 são para 

metodologias de análises que se diferem da aplicada no presente trabalho, o método ativo. 

Podendo haver distinção entre o que pôde ser tratado e esperado nos dados obtidos e a legislação 

pertinente, evidenciando a necessidade de uma normativa que se refira ao método passivo. 

Em estudos realizados na região amazônica, pelo método passivo de amostragem, as 

menores concentrações de SO2 obtidas foram de 0,58 ± 0,05 µg m-3, enquanto que as maiores 

concentrações de áreas industriais foram de 20,0 ± 1,3 µg m-3 (CAMPOS et al., 2010). No 

México, de novembro de 2013 a junho de 2014, os valores obtidos em três cidades excederam 

o limite estabelecido pela OMS chegando a 154 µg m-3, para período de 24 horas enquanto que 

para dados obtidos do relatório de 2010, também no México, o SO2 médio mensal as 

concentrações foram simuladas durante o período seco-frio 152 – 1063 µg m-3 e o período seco-

quente 239 – 432 µg m-3) (SOSA et al., 2020). Em locais como Pequim, que podem contar com 

estação de monitoramento, os valores para este poluente podem chegar até 22,49 µg m-3, em 

que a mortalidade e morbidade devido à concentração excessiva deste foram estimadas em 73 

(IC 95%: (38-125)) e 27.854 (IC 95%: (13852-41659)) casos por ano (WU et al., 2020). 

Em Duzce, província da Turquia com população de 377.610, a poluição tem como 

fontes mais importantes o tráfego que apresenta de 212.000 veículos passando diariamente nas 

estradas principais. Fora analisadas concentrações de SO2 por meio de amostragem passiva 

ocorrida entre outubro – novembro de 2014, janeiro – fevereiro de 2015, maio e agosto de 2015, 

referentes as estações de outono, inverno, primavera e verão, na seguinte ordem. Foi possível 

notar os níveis mais altos do poluente no inverno, por ocorrer o aquecimento por meio do carvão 

em áreas rurais, exaustão de veículos e condições de chuva desfavorável, sendo menor. 

Apresentando média anual de 23,91 µg m-3 superior a 20 µg m-3 (BOZKURT et al, 2018). 

A BR-364, qual corta o estado de Rondônia, apresenta um fluxo médio de 4.700 

veículos transitando diariamente, no percurso de Mato Grosso a Porto Velho, sendo ônibus e 
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caminhão em maior quantidade (VIEIRA, 2018). As emissões de SO2 advindas de ônibus do 

tipo que queimam diesel com composição de enxofre ultrabaixo tendem a apresentar valores < 

47.000 µg m-3, enquanto que ônibus que queimam diesel comercial normal podem chegar a 

valores < 398.000 µg m-3 (HERNDON, 2005). 

Ainda mais, buscando comparar o uso do amostrador em locais com diferentes fontes 

de emissão atmosférica e ambientes da área tropical brasileira pôde ser observado que as médias 

obtidas para SO2 por meio de amostragem passiva e continua não apresentaram diferenças 

significativas e boa concordância entre si. A precisão do amostrador para a concentração do 

poluente variou de 2,8 a 20 µg m-3 em área de indústrias e 1,9 a 3 µg m-3 em área urbana, 

comparando cidades petroquímicas e urbana dos estados Bahia e Paraná. Em área de pastagem, 

próxima a cidade de Ji-Paraná, os valores obtidos nos períodos úmido e seco foram 

<  0,26  μg m- 3 e 0,58  ±  0,05  μg m- 3 (CAMPOS et al., 2010). 

Para melhor estabelecer a prevenção dos danos da poluição atmosférica, é necessário 

identificar os principais contaminantes, os níveis mínimos de sua concentração no ar para 

assegurar a saúde da população. Os valores destes níveis formam a referência básica para o 

estabelecimento de padrões de qualidade do ar (PQA). A organização Mundial da Saúde tem 

estabelecido estes valores, mas cada país tem a autonomia de constituir suas referências. 

Atualmente, para se quantificar o nível de poluição do ar, levam-se em conta os perigos que 

estes poluentes podem oferecer não somente ao homem, mas também para as plantas, corpos 

d’água, fauna, pois em alguns casos, determinado tipo de vegetal pode ser mais vulnerável a 

certas quantidades de poluentes do que o próprio homem (TRESMONDI, 2003).  

O dióxido de enxofre (SO2) pode ser facilmente absorvido pelas vias respiratórias 

superiores, gerando riscos para a saúde. No estudo de Martins et al. (2002), o dióxido de enxofre 

não ultrapassou os limites aceitáveis dos níveis dos poluentes, mas mesmo assim se mostrou 

associado aos atendimentos por pneumonia e gripe em idosos. Nascimento et al. (2004) 

encontraram correlação positiva entre dióxido de enxofre com o número de internações por 

doenças respiratórias. 

Para verificar se há diferença significativa entre os dados de meses analisados, aplicou-

se teste de hipótese, onde: 

• H0 - igualdade entre as médias; 

• H1 - diferença entre as médias. 
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Mas apesar das diferenças visíveis entre os dados observados (FIGURA 8), a análise 

estatística apresentou que não há diferença significativa entre as médias do P3 dos meses de 

setembro e dezembro de 2019, com p – valor > 0,05, portanto não rejeitando a hipótese nula.  

 

 

Figura 8 – Concentração de SO2 nos meses de setembro (set), novembro (nov) e dezembro (dez) na 

cidade de Ji-Paraná/RO, e precipitação acumulada de cada mês analisado. 
 

O mesmo ocorre quando comparados outros pontos ou o mesmo ponto em meses 

diferentes, havendo diferença significativa somente entre P1 e P3 de setembro, P3 setembro e 

P1 novembro, e P3 setembro e P1 dezembro, com p-valor < 0,05, rejeitando a hipótese nula de 

igualdade entre as médias.  

Ainda pode ser observado na figura os dados de precipitação do período de 

amostragem (ANA, 2019), porém, apesar de não ter sido possível a aquisição do dado para o 

mês de novembro, é sabido que houveram chuvas nesse período. No estado de Rondônia a seca 

é bem definida nos meses de junho a agosto, e as chuvas apresentam maior concentração nos 

meses de dezembro a fevereiro (FRANCA, 2015). E a concentração de SO2 tende a diminuir à 

medida que aumenta a precipitação (HOQUE et al., 2020).  

Apesar dos dados obtidos em Ji-Paraná, estudos apontam que a precipitação tende a 

exercer um efeito significativo na redução de SO2, estando assim associados negativamente 

(YANG et al., 2017; LI et al., 2019; LONG; ZHOU; LIU, 2020). Já em locais com estação de 

inverno a concentração de SO2 tende a ser maior devida o uso do carvão para aquecimento 

doméstico (BOZKURT et al., 2018). 
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É importante salientar que a melhor forma de visualizar as concentrações de poluentes 

diante ao comportamento pluviométrico da cidade seria não só realizando maior número de 

coletas, mas também contando com instalação de estações meteorológicas em ponto chaves da 

cidade, como forma possível de dizer que a concentração de SO2 tenha relação com a 

precipitação. Assim, é fundamental a aquisição de estações meteorológicas para uma melhor 

avaliação dos resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi apontada a carência de normativas que contemplem a metodologia abordada. De 

forma que seja possível uma comparação a normativa compatível e representativa a 

especificidade.  

Apesar da necessidade de número de análises em um período de tempo que possa 

permitir a caracterização da cidade quanto a concentração do poluente atmosférico dióxido de 

enxofre, pode ser notado que a instalação de estação meteorológica para obtenção dos dados de 

chuva é fundamental para este e outros trabalhos.  

O ponto de coleta 2 se mostrou interessante por se encontrar em um estacionamento, 

onde pode haver levantamento de dados futuros para todos os períodos, seco e chuvoso, do ano 

e compreender o comportamento do poluente nesse meio e como pode influenciar os que ali 

circulam. Por todos os valores terem sido adquiridos em período de chuva seria interessante a 

obtenção dos valores na seca, de forma que se observe se há variação da concentração durante 

o ano. 

Os estudos se seguiram no intuito de atingir os objetivos, que foram: Determinação da 

concentração do gás SO2 presente na atmosfera em localidade de maior fluxo automotivo diário, 

do município de Ji-Paraná/RO, por meio do método passivo; Comparar os resultados ao 

preconizado; A instalação dos coletores passivos de baixo custo para quantificação da 

concentração de SO2; E verificar a influência das condições meteorológicas na variabilidade 

das concentrações de poluentes e a deposição dos compostos presentes na atmosfera. 

Os coletores foram instalados em dois pontos de fluxo intenso de automóveis na 

cidade, com uso da amostragem passiva, onde foi possível se obter resultados. Os dados obtidos 

por meio de tal, para concentração de SO2 atmosférico foram menores ao preconizado pelo 

CONAMA 491/2018, apresentando diferença significativa com p – valor < 0,05.  A instalação 

e realização das análises demonstraram-se de baixo custo, por ter sido utilizados materiais já 
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disponíveis pelo laboratório da Universidade Federal de Rondônia. Considerando, assim o 

primeiro, segundo e terceiro objetivos alcançados. 

Entretanto, a influência das condições meteorológicas não se pode verificar, conforme 

já citado, devido à escassez de dados. Não sendo possível alcançar o quarto objetivo por meios 

dos dados aqui trabalhado, mas sendo de possibilidade futura a outros pesquisadores.  
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