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MOLLINEDO, Eva. Impacto das Queimas de Biomassa na Qualidade do Ar de 
Cidades da Bolívia. 2021. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) – 
Universdade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2021. 

RESUMO 

As queimas de biomassa são muito frequentes na América do Sul durante a época 
seca (julho–outubro) e os poluentes emitidos podem ser transportados regionalmente, 
afetando a saúde humana, a biodiversidade e o clima. Pesquisas prévias mostraram 
que poluentes emitidos pelas queimadas na Amazônia atingiram regiões rurais no 
estado de La Paz (Bolívia). O presente estudo focou no impacto das queimadas sobre 
a qualidade do ar nas grandes cidades da Bolívia (La Paz, Cochabamba e Santa 
Cruz). Foram analisadas as concentrações de material particulado com diâmetro 
aerodinâmico menor que 10 µm (MP10), óxidos de nitrogênio (NOx) e ozônio (O3), 
medidas in situ pela Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar (MoniCA) no período 
2017–2019. Essa informação foi complementada com produtos de satélite de teor de 
monóxido de carbono (CO) do sensor TROPOMI (satélite Sentinel 5P) e profundidade 
óptica do aerossol (AOD, por suas siglas em inglês) de MODIS (satélites Terra e 
Aqua), e concentrações de O3 e material particulado fino (MP2,5) de reanálise EAC4. 
O impacto das queimadas sobre a qualidade do ar urbano foi quantificado com a 
informação de satélite e de reanálise comparando os valores médios do período de 
queimadas com respeito ao período sem queimadas. A identificação do transporte 
regional de poluentes em Cochabamba em setembro de 2019 se baseou nas 
retrotrajetórias das massas de ar e o cálculo de probabilidade com a função Potential 
Source Contribution Function (PSCF). Os resultados mostraram que as planícies 
orientais foram altamente impactadas pela fumaça dos incêndios transportada pelo 
Jato de Baixos Níveis desde a Amazônia e Cerrado (no Brasil e na Bolívia) até a região 
de estudo. Santa Cruz foi a cidade mais afetada, por estar mais próxima aos focos de 
incêndio, com concentrações de MP2,5, O3, CO e AOD entre 1,4–2,4 vezes maiores 
em relação ao período sem queimadas. Em La Paz e Cochabamba, não foram 
observados aumentos de AOD na temporada de queimas, mas sim de MP2,5, O3 e CO 
entre 1,1–1,6 vezes. O transporte regional de poluentes foi principalmente observado 
em Cochabamba em setembro de 2019: i) nos episódios de altas concentrações 
noturnas de MP10 (80–180 µg/m3) e O3 (20–45 µg/m3) medidas in situ, e ii) nas 
trajetórias das massas de ar sobre regiões com alto número de focos de incêndio, 
onde 77% foram oriundas do norte e noroeste do país, e 23% com origem no norte da 
Argentina e Paraguai na última semana do mês. A função PSCF indicou uma 
probabilidade de 35–50% de que as queimadas no Paraguai e Argentina causaram as 
altas concentrações noturnas de O3 em Cochabamba durante um evento específico. 
Por tanto, a qualidade do ar urbano na Bolívia pode ser deteriorada pela fumaça 
emitida na queima de biomassa na escala regional e com contribuições 
transfronteiriças. A cooperação entre os países da América do Sul é vital para 
controlar e reduzir as queimadas regionais e assim proteger a saúde da população, 
os ecossistemas afetados e diminuir o impacto no aquecimento global. 

 

Palavras-chave: Emissões de queima de biomassa; Transporte regional; Redes de 
monitoramento; Sensoriamento remoto ambiental; Poluição do ar. 



MOLLINEDO, Eva. Impact of Biomass Burning on the Air Quality of Bolivian 
Cities. 2021. 97 p. Dissertation (Master in Environmental Engineering) – Federal 
University of Technology – Paraná, Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

Biomass burning (BB) is very frequent in South America during the dry season (July – 
October) and the emitted pollutants can be transported regionally, affecting human 
health, biodiversity and climate. Previous research showed that the pollutants emitted 
by BB in the Amazon region reached rural regions in the state of La Paz (Bolivia). This 
study focused on the impact of BB on the air quality in Bolivia's large cities (La Paz, 
Cochabamba and Santa Cruz). Concentrations of particulate matter with a 
aerodynamic diameter smaller than 10 µm (PM10), nitrogen oxides (NOx) and ozone 
(O3) measured in situ by the Air Quality Monitoring Network (MoniCA) were analyzed 
in the period 2017-2019. This information was supplemented with satellite products of 
carbon monoxide (CO) content from TROPOMI sensor (Sentinel 5P satellite) and 
aerosol optical depth (AOD) from MODIS (Terra and Aqua satellites), and 
concentrations of O3 and fine particulate matter (PM2.5) from EAC4 reanalysis. The BB 
impact on the urban air quality was quantified by comparing the satellite and reanalysis 
mean values during the burning and no-burning periods. The long-range transport of 
pollutants was identified by analyzing the air mass back-trajectories and the Potential 
Source Contribution Function (PSCF) for Cochabamba in September 2019. The results 
showed that the Bolivian lowlands were highly impacted by fire smoke transported by 
the low-level jet from the Amazon and Cerrado regions (in Brazil and Bolivia) to the 
study area. Santa Cruz was the most affected city, due to its proximity to the fire foci, 
with values of PM2.5, O3, CO and AOD between 1.4–2.4 times higher compared to the 
period without fires. No AOD changes were observed in La Paz and Cochabamba 
during the burning season, but PM2.5, O3 and CO concentrations were 1.1–1.6 times 
higher. The regional transport of pollutants was observed in Cochabamba in 
September 2019 mainly: i) in the episodes of high nocturnal PM10 (80–180 µg/m3) and 
O3 (20–45 µg/m3) concentrations measured in situ, and ii) in the air mass back-
trajectories over regions with a large number of fire foci, with 77% coming from the 
north and northwest of the country, and 23% from the north of Argentina and Paraguay 
in the last week of the month. The PSCF function indicated a 35–50% probability that 
the fires in Paraguay and Argentina caused the high nocturnal O3 concentrations 
observed in Cochabamba for a specific event. Thus, the urban air quality in Bolivia can 
be deteriorated by BB smoke at the regional scale and with cross-border contributions. 
International cooperation among the countries in South America is needed to control 
and reduce fire practices, to protect human health and ecosystems and reduce the 
impact on global warming. 
 

Keywords: Biomass burning emission; Regional transport; Environmental remote 

sensing; Air pollution. 
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1 INTRODUÇÃO  

A poluição do ar urbano geralmente está associada a emissões veiculares e 

industriais. No entanto, existem outras fontes importantes, como as queimas que 

podem ser locais (queima de lixo e biomassa) ou regionais (queima de biomassa em 

grande escala). Essas queimas de biomassa, na escala regional, são definidas como 

incêndios a céu aberto de diversos tipos de vegetação (savana, floresta e resíduos 

agrícolas), geralmente causados por atividades humanas (LANGMANN et al., 2009). 

Na América do Sul, a queima de biomassa da Amazônia é uma fonte 

antropogênica importante de emissões de poluentes (MISHRA et al., 2015), que 

representa aproximadamente 15% das emissões totais de queimadas na escala global 

(VAN DER WERF et al., 2010), sendo muito frequentes no Brasil, Bolívia, Peru, 

Colômbia, más também no Paraguai e norte de Argentina (PÉREZ RAMÍREZ et al., 

2017). As queimadas na região ocorrem para aumentar a fronteira agrícola ou habilitar 

terras destinadas às atividades pecuárias, ou para mobilizar nutrientes nos cultivos já 

existentes, controlar pragas, e remover ervas daninhas e resíduos (TEN HOEVE et 

al., 2012; YANOSKY, 2012). 

Muitos estudos documentaram os impactos da queima de biomassa na saúde 

humana, com efeitos no curto e longo prazo, causando doenças respiratórias, 

cardiovasculares e mortes prematuras (e.g. CHEN et al., 2017; NEL, 2005; POPE III 

et al., 2002; SARIGIANNIS; KARAKITSIOS; KERMENIDOU, 2015; SIGSGAARD et 

al., 2015). Outros impactos foram observados nos ecossistemas, na  biodiversidade 

(CHEN et al., 2017) e  no clima regional. Por exemplo, os aerossóis2 influenciam 

diretamente o balanço radiativo terrestre ao espalhar ou absorver radiação solar (e.g. 

DE SÁ et al., 2019; FUZZI et al., 2015). Também os aerossóis têm um papel 

importante no ciclo hidrológico afetando a formação de nuvens e os padrões de 

precipitação (SUNI et al., 2015; TUTSAK; KOÇAK, 2020). A deposição do material 

particulado (MP), como a fuligem, sobre a neve e superfícies congeladas reduz o 

albedo e contribui ao aquecimento da atmosfera (ANDREAE et al., 2002).  

_______________  
 
2 Partículas sólidas ou líquidas suspendidas na atmosfera, com exceção das gotículas de nuvens, 

cristais de gelo e flocos de neve (BOUCHER, 2015).  
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A fumaça produzida durante a queima de biomassa é uma mistura complexa 

de MP e compostos gasosos. A composição da fumaça depende principalmente da 

eficiência da queima, do tipo de biomassa, do conteúdo de umidade e da temperatura 

de combustão (EPA, 2016). O MP pode ser classificado segundo o tamanho em 

grosso (MP10, com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 μm) e fino (MP2,5, inferior a 2,5 

μm) (EPA, 2016). O material particulado contém nitratos, cloretos, carbono orgânico 

(OC) e carbono elementar, dentre outros (BEGUM et al., 2012).  

Com relação aos poluentes gasosos, são emitidos monóxido de carbono (CO), 

compostos orgânicos voláteis (COVs), óxidos de nitrogênio (NOx), compostos de 

enxofre, metano e outros (CHEN et al., 2017). O ozônio (O3) é gerado como poluente 

secundário através de reações fotoquímicas de seus precursores (COVs, NOx e CO) 

em presença de radiação solar, e pode ser formado durante o transporte da pluma de 

poluição (GUO et al., 2004; REAL et al., 2007). 

Dependendo das condições meteorológicas, a fumaça oriunda das queimadas 

pode ser transportada em larga escala, afetando a qualidade do ar de pequenas e 

grandes cidades localizadas a sotavento dos focos de queima. Por exemplo, vários 

estudos relataram o impacto das queimadas da região amazônica sobre a qualidade 

do ar da cidade de São Paulo (e.g. FREITAS et al., 2005; LOPES et al., 2012; 

TARGINO et al., 2019). Marenco et al. (2016) destacam a natureza persistente e 

estendida da pluma de poluição amazônica observada a grandes distâncias, 2.000 km 

aproximadamente. 

Bolívia é um país que abrange regiões geográficas muito diferentes; desde a 

Amazônia (caracterizada por condições tropicais em terreno baixo) até o Altiplano 

(caracterizado por montanhas e condições secas e frias). Porém, existem poucos 

estudos publicados sobre a influência da queima de biomassa na Bolívia 

(CHAUVIGNE et al., 2019; PÉREZ RAMÍREZ et al., 2017).  

Pérez Ramírez et al. (2017) analisaram as propriedades ópticas da coluna de 

aerossóis gerados durante a queima de biomassa, que acontece no período seco 

(junho–outubro), numa região ampla de América do Sul (incluindo as cidades de Rio 

Branco, Ji Paraná e Cuiabá no Brasil e Santa Cruz e La Paz na Bolívia) durante o 

período 2000–2014. Os autores relataram um ciclo anual da profundidade óptica do 
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aerossol3 (AOD por suas siglas em inglês) com valores máximos durante a temporada 

de queima de biomassa. Também observaram uma variabilidade espacial, onde as 

cidades das terras baixas tiveram valores de AOD muito altos, com máximos dentre 

3,5–6,3, quando comparados com a cidade das terras altas (La Paz) que registrou 

valores máximos de 0,46 nos meses secos sendo a média de 0,09 o restante do ano.  

Chauvigné et al. (2019) observaram que as principais fontes de poluição na 

estação remota de Chacaltaya (localizada a 5.240 msnm) são as cidades de La Paz 

e El Alto (localizadas a 17 km), e também a queima de biomassa da região amazônica 

(localizada a mais de 300 km) durante a época seca. Esse estudo foi baseado na 

análise das propriedades ópticas dos aerossóis medidos in situ no período 2012–

2015. Essa pesquisa demostrou o eficiente transporte regional de partículas emitidas 

pelas queimadas nas terras baixas da bacia amazônica para as regiões altas próximas 

da Cordilheira dos Andes.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

Na América do Sul, as queimas de biomassa são muito frequentes no Brasil, 

Bolívia, Peru, Colômbia, Paraguai e Argentina (PÉREZ RAMÍREZ et al., 2017). Sendo 

que a região amazônica apresenta índices elevados dessas queimadas, por exemplo, 

durante a última década na Bolívia a média anual de área queimada é de 2,5 milhões 

de hectares. Esses incêndios têm impactos na saúde humana (e.g. NEL, 2005; POPE 

III et al., 2002; SIGSGAARD et al., 2015), com efeitos no curto e longo prazo, na  

biodiversidade (CHEN et al., 2017) e  no clima regional.  

Aproximadamente 60% do território boliviano está na região amazônica (INE, 2020), 

por tanto a cada ano apresentam-se queimas de biomassa, sendo o 2019 o ano com 

maior superfície queimada da última década (INFOABE, 2019). Nesse sentido, é 

evidente a importância deste estudo já que existem poucos estudos publicados sobre 

o impacto das queimadas na qualidade do ar na Bolívia 

_______________  
 
3 Medida da quantidade de aerossóis na atmosfera, determinada pela quantidade de radiação solar 

visível espalhada ou absorvida pelos aerossóis (GUPTA, 2016). 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo geral 

Avaliar o impacto das queimas de biomassa na escala local e regional sobre 

a qualidade do ar nas principais cidades bolivianas. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Estabelecer o comportamento mensal e diário dos poluentes medidos in situ 

(MP10, O3 e NOx) para cada uma das cidades de estudo.  

• Estimar o impacto das queimadas na qualidade do ar nas cidades durante os 

meses secos, em base a observações de satélite (AOD, CO, O3, MP2,5) e focos 

de queima. 

• Identificar as trajetórias e origem dos poluentes para um caso de estudo de 

transporte regional oriundo das queimas de biomassa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 QUEIMADAS NA BOLÍVIA  

A quantidade de área queimada e os incêndios florestais respondem aos ciclos 

interanuais de aumento e diminuição das atividades agrícolas na Bolívia 

(RODRIGUEZ-MONTELLANO, 2014) e às variáveis meteorológicas que favorecem a 

ocorrência de incêndios como, por exemplo, o aumento da temperatura e a diminuição 

da precipitação (DAVIDSON et al., 2012). 

Existem 12 eco-regiões na Bolívia (Figura 1), e as quatro que apresentaram a 

maior quantidade de queimadas, no período 2000–2013, foram: i) as savanas 

inundáveis: formadas por pântanos com solos férteis e inundados pelos rios 

transbordantes e predomínio de plantas herbáceas, ii) o cerrado: savana tropical 

extensa que também ocupa parte do Brasil,  iii) as florestas do sudoeste da Amazônia: 

região complexa que alberga grande quantidade de espécies sempre verdes, e iv) a 

floresta seca chiquitana: floresta seca e tropical com estação seca marcada e abrange 

uma área grande do estado de Santa Cruz (DEVISSCHER et al., 2016; IBISCH et al., 

2003; RODRIGUEZ-MONTELLANO, 2014).   

Rodríguez-Montellano (2014) também relatou que se queimaram 32 milhões 

de hectares na Bolívia durante o período 2000–2013 (Figura 2). As principais áreas 

queimadas abrangeram quatro eco-regiões: savanas inundáveis (52%), cerrado 

(24%), sudoeste da Amazônia (13%) e floresta seca chiquitana (9%).  Além disso, os 

estados de Santa Cruz (SC) e Beni (BE) concentraram 95% das queimadas do país 

(71% SC e 24% BE).  
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FIGURA 1 — Mapa das eco-regiões da Bolívia 

 

 
FONTE: Traduzido de IBISCH et al. (2003) 
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FIGURA 2 — Histórico de queimadas4 na Bolívia no período 2000–2013 

 
FONTE: Traduzido de RODRIGUEZ MONTELLANO (2014) 

 

 

2.2 PROPRIEDADES DOS AEROSSÓIS 

2.2.1 Distribuição de tamanho 

Os aerossóis são uma mistura de partículas de diferentes tamanhos, formas 

e composição química, que podem ser emitidas diretamente (partículas primarias) ou 

formadas na atmosfera pela conversão gás a partícula (partículas secundarias). A 

distribuição de tamanho das partículas de aerossol pode ser expressada como a 

variação da concentração (em número, área, volume ou massa por unidade de volume 

de ar) com o tamanho, que varia desde alguns nanômetros (ultrafinas) até centenas 

de micrômetros de diâmetro (grossas). As partículas ultrafinas são partículas novas 

formadas pela nucleação dos gases, e junto à acumulação através de processos de 

coagulação e condensação correspondem à moda fina com concentrações em 

_______________  
 
4 Na prática, é comum o uso do termo queimada para denotar tanto incêndios florestais quanto queimas 

ou queimadas. Porém, a queimada é uma prática agropastoril ou florestal que utiliza o fogo de forma 
controlada para viabilizar a agricultura ou renovar as pastagens. O incêndio florestal é o fogo sem 
controle que incide sobre qualquer forma de vegetação  (PEREIRA, 2019). 
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número e área. Enquanto a moda grossa são partículas maiores a um micrômetro, 

geradas mecanicamente, e com concentrações em volume ou massa (BOUCHER, 

2015; GUPTA; FOLLETTE-COOK, 2021; JACOBSON, 2002).  

 

2.2.2 Composição química 

A composição química do aerossol é um parâmetro importante que controla a 

higroscopicidade do aerossol, a facilidade com que pode ser removido pela chuva, 

sua capacidade de atuar como núcleo de condensação de nuvens, suas propriedades 

ópticas, e varia tanto em função do tamanho quanto dentro de um tipo de tamanho 

(BOUCHER, 2015).  A mistura do aerossol pode ser tanto interna quanto externa e 

com presença de material inorgânico e orgânico. Os aerossóis inorgânicos são 

geralmente higroscópicos e podem absorver pouca radiação solar. Os compostos 

mais comuns encontrados são os sulfatos, nitratos e amônia, e a maior contribuição 

destes íons vêm da formação secundária de seus precursores SO2, NOx e NH3 

(BEHERA; SHARMA, 2011; BOUCHER, 2015). Quanto aos aerossóis orgânicos 

contêm uma enorme variedade de compostos químicos (alcanos, alcenos, álcoois, 

compostos aromáticos, compostos carbonilados, ácidos orgânicos, aminas, 

compostos sulfurados e outros) cuja proporção depende da fonte de emissão, e a 

medida que envelhecem na atmosfera se tornam mais oxigenados, menos voláteis e 

mais higroscópicos. Os aerossóis orgânicos secundários são originários de COVs que 

são oxidados na atmosfera (JIMENEZ et al., 2009).  

Nesse sentido, a composição do material particulado dependerá das fontes 

de emissão, sendo diferente o MP de emissões veiculares e queimadas. No caso das 

emissões do trafego rodoviário, que contribuem significativamente à poluição do ar 

urbano,  podem ser divididas em: (1) emissões diretas do tubo de escapamento, 

predominantemente na fração de MP2,5 onde o MP é formado nos processos de 

combustão e contêm mais material carbonáceo (carbono elementar e compostos 

orgânicos); (2) emissões de não-escapamento relacionadas ao desgaste de freios 

embreagens, e ressuspensão tanto na fração fina quanto na grossa (MP10 e MP2,5) e 

estão compostas principalmente de metais pesados como zinco, cobre, ferro e 

chumbo dentre outros (AMATO et al., 2014; KETZEL et al., 2007; THORPE; 

HARRISON, 2008; TIMMERS; ACHTEN, 2016).   
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As emissões das queimas de biomassa são a maior fonte de partículas finas 

carbonáceas primarias, também a segunda maior fonte de emissão de gases traça 

que podem contribuir na formação de partículas secundarias na troposfera global 

(AKAGI et al., 2011). Na região sul-sudeste da Amazônia a composição do MP grosso 

quando ocorrem as queimadas  pode conter compostos orgânicos (carbono orgânico 

e elementar) e vários compostos inorgânicos como carbonatos, sulfatos, nitratos, 

cálcio, sódio e potássio principalmente, e em menor proporção amônio, magnésio, 

flúor, fosfatos e cloratos (CUSTODIO et al., 2019).  

 

 

2.2.3 Propriedades ópticas   

Os aerossóis interagem com a radiação eletromagnética por meio dos 

processos de espalhamento e absorção. As superfícies de espalhamento e absorção, 

ssca e sabs, respectivamente, medem o grau de interação da partícula com a radiação. 

Os fatores de espalhamento e absorção, Qsca e Qabs (adimensionais), são definidos 

como a razão das seções transversais com respeito à seção transversal geométrica 

sg da partícula (para uma partícula esférica com raio r, sg = π r2): 

𝑄𝑠𝑐𝑎 = 𝑠𝑠𝑐𝑎𝑠𝑔        𝑒        𝑄𝑎𝑏𝑠 = 𝑠𝑎𝑏𝑠𝑠𝑔  (1). 

Como a extinção resulta da combinação do espalhamento e da absorção, o 

fator de extinção é a soma dos fatores de espalhamento e de absorção. 

As propriedades ópticas precisam ser integradas sobre a distribuição de 

tamanho n(r), no caso de uma população de partículas de aerossol. As superfícies 

transversais de espalhamento e absorção são integradas para obter os coeficientes 

de espalhamento (𝜎𝑠𝑐𝑎) e absorção (𝜎𝑎𝑏𝑠) (unidade m-1): 

𝜎𝑠𝑐𝑎 = ∫ 𝜋 𝑟2 ∞
0 𝑄𝑠𝑐𝑎(𝑟) 𝑛(𝑟) 𝑑𝑟       𝑒        𝜎𝑎𝑏𝑠 = ∫ 𝜋 𝑟2 ∞

0 𝑄𝑎𝑏𝑠(𝑟) 𝑛(𝑟) 𝑑𝑟 (2). 

Além disso, o coeficiente de extinção (𝜎𝑒𝑥𝑡) verifica que: 
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𝜎𝑒𝑥𝑡 = 𝜎𝑎𝑏𝑠 + 𝜎𝑠𝑐𝑎 (3). 

Os coeficientes de absorção, espalhamento e extinção são propriedades da 

atmosfera que variam com a localização e a altitude. Nesse sentido, uma medida das 

propriedades ópticas é a profundidade óptica do aerossol (AOD) que é o valor 

integrado do coeficiente de extinção na vertical (z) desde a superfície até o topo da 

atmosfera:  

𝐴𝑂𝐷 = ∫ 𝜎𝑒𝑥𝑡(𝑧)𝑑𝑧𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒  (4). 

As propriedades ópticas do aerossol dependem do comprimento de onda (𝜆)  

da radiação, por tanto é importante considerar o 𝜆 associado a um determinado AOD  

já que as variações com o 𝜆 podem ser significativas (BOUCHER, 2015).  

 

 

2.3 CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA SOBRE BOLÍVIA 

A configuração dos sistemas de circulação atmosférica são chave para 

identificar o movimento das massas de ar que podem transportar umidade, poeira, 

insetos, bactérias e pólen de uma zona para outra tanto numa escala local quanto 

sinótica (AHRENS, 2009). Na Bolívia, os padrões climáticos variam significativamente 

de uma região para outra, mesmo em distâncias relativamente curtas. Os fatores que 

controlam essa alta variabilidade espaço-temporal são a altitude, orografia, variáveis 

atmosféricas e oceanográficas em larga escala (AMAYA; VILLAZON; WILLEMS, 

2018). 

Os sistemas sinóticos predominantes segundo a estação do ano são os 

seguintes. No verão austral, um sistema de baixa pressão (Baixa do Chaco) se forma 

sobre a região extremamente quente e seca do Chaco na latitude de 25º S, forçando 

o fluxo dos ventos alísios para o sul do continente. Esse sistema intensifica o 

transporte de umidade desde o Atlântico tropical, passando pelo norte da Amazônia, 

sendo desviada pelos Andes e convergindo sobre as planícies subtropicais mediante 
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um jato de baixo nível (JBN). O JBN é um fluxo estreito perto da superfície e é uma 

componente muito importante da circulação de baixo nível, principalmente na 

primavera e verão porque transporta até os polos massas de ar quentes e úmidas 

desde a região norte da Amazônia, e está localizado dentre 925–850 hPa (~1 km de 

altitude), a uma distância menor a 100 km ao leste dos declives andinos com 

velocidades do vento geralmente maior que 12 m/s (GARREAUD; ACEITUNO, 2007; 

MARENGO et al., 2004). Isso leva à formação da Zona de Convergência do Atlântico 

Sul (ZCAS), com uma extensa área de precipitação para o sudeste em direção ao 

Oceano Atlântico (SEILER; HUTJES; KABAT, 2013). Simultaneamente, a liberação 

de calor por condensação sobre a Amazônia e os declives dos Andes formam um 

sistema de alta pressão de alto nível conhecido como a Alta da Bolívia. É um 

anticiclone de núcleo quente que se estabelece sobre o elevado Altiplano dos Andes 

centrais na posição 15°S e 65°O a 200 hPa (~12 km de altitude) (LENTERS; COOK, 

1997). Este sistema ainda produz mais advecção de umidade desde a Amazônia para 

as terras altas da Bolívia (VUILLE, 1999). A Baixa do Chaco, a Alta da Bolívia, o JBN 

e o ZCAS juntos formam os principais componentes do Sistema de Monções da 

América do Sul (SMAS) afetando as chuvas no verão (ZHOU; LAU, 1998). 

No inverno austral, a Baixa do Chaco e o ZCAS ficam mais fracas, reduzindo 

o transporte de umidade desde o norte. Frentes frias desde o sul (Argentina) penetram 

nas terras baixas bolivianas, provocando baixas temperaturas e favorecendo a 

precipitação quando colidem com massas de ar tropical quentes (RONCHAIL; 

GALLAIRE, 2006). A alta boliviana é deslocada para o noroeste do continente e os 

ventos do oeste prevalecem na Bolívia, impedindo o transporte de umidade das terras 

baixas para os Andes durante o inverno (VUILLE, 1999). A Figura 3 apresenta um 

esquema dos principais sistemas atmosféricos atuando na América do Sul.  
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FIGURA 3 — Representação esquemática dos sistemas atmosféricos na baixa e alta troposfera 
atuantes na América do Sul. 

 
FONTE: Adaptado de Satyamurty; Nobre (1998) 

 

LEGENDA: Em relação à baixa troposfera, tem-se: ANE ventos alísios de nordeste, ASE ventos alísios 
de sudeste, ASAS anticiclone subtropical do Atlântico Sul, ASPS anticiclone subtropical do pacifico Sul, 
BC baixa do Chaco, CCM complexo convectivo de mesoescala, FF frente fria, FQ frente quente, JBN 
jato de baixo nível a leste dos Andes, ZCAS zona de convergência do Atlântico Sul e ZCIT zona de 
convergência intertropical. Em relação à alta troposfera, tem-se: AB alta da Bolívia, JS jato subtropical, 
JP jato polar, VCAN sub vórtices ciclônicos de altos níveis subtropicais e tropicais. É importante 
destacar que AB e o CNE são sistemas que se configuram no verão e enfraquecem no inverno. No 
verão, o JP e o JS se fundem em apenas um jato. 

 

Na escala local, a brisa vale-montanha é uma circulação atmosférica 

frequentemente observada ao longo dos declives das montanhas na Bolívia. Durante 

o dia, a radiação solar aquece mais rápido as encostas da montanha, aquecendo o ar 

próximo da superfície que, por ser menos denso, ascende na atmosfera produzindo 

uma célula de circulação local no sentido vale–montanha (brisa do vale). Durante à 

noite, os declives das montanhas resfriam rapidamente, resfriando o ar em contato 

que por ser mais denso, escoa em direção ao vale, produzindo a brisa de montanha. 

Esta circulação se desenvolve melhor em condições estáveis, com céus claros e 

ventos fracos (AHRENS, 2009).   
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3 MATERIAL E MÉTODOS   

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

A Bolívia é um país tropical com 1.098.581 km2 de superfície (Figura 4) (INE, 

2020). Está dividido em nove estados, sendo os principais La Paz, Cochabamba e 

Santa Cruz com capitais homônimas que concentram as maiores populações e 

superfície do país. A cidade de El Alto, localizada do lado da cidade de La Paz, é a 

quarta maior do país.  

FIGURA 4 — Mapa de localização e divisão política da Bolívia, as estrelas pretas com amarelo 
representam as cidades de La Paz–El Alto, Cochabamba e Santa Cruz. 

 
FONTE: Adaptado de Sevilla Callejo (2009) 

 

As principais divisões altitudinais na Bolívia são terras baixas ou planícies 

orientais (< 800 msnm), declives andinos ou vales (800–3.200 msnm) e terras altas 

ou Altiplano (3.200–6.500 msnm). Os gradientes de temperatura e precipitação levam 
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à formação de zonas de vegetação contrastantes, incluindo floresta tropical 

amazônica nas terras baixas do norte, floresta estacional decidual (Chiquitania e 

Chaco) nas terras baixas do sul e pastagens alpinas no Altiplano. As temperaturas 

diminuem com a altitude, com temperaturas máximas médias anuais variando de 32 

ºC nas terras baixas a 10 ºC nas terras altas (SEILER; HUTJES; KABAT, 2013).  

O estudo focou em quatro cidades, La Paz (LP), El Alto (EA) (consideradas 

como uma única área urbana LP-EA), Cochabamba (CB) e Santa Cruz (SC) (Tabela 

1 e Figura 5). As cidades de La Paz e El Alto estão localizadas nas terras altas, a 

cidade de El Alto é a mais elevada, tem clima subtropical frio de altitude com inverno 

seco, bordeando um clima de alta montanha. As geadas são comuns desde finais de 

março até começos de novembro. O clima da cidade de La Paz é subtropical de 

altitude com chuvas no verão e inverno seco, o clima é mais ameno em relação com 

a altura, já que a cidade está no começo de um vale (MERKEL, 2020; MMAYA, 

2016a). A cidade de Cochabamba está localizada nos vales e tem clima semiárido 

frio, com inverno seco e verão com chuvas. A cidade de Santa Cruz está na região 

das terras baixas, tem clima tropical de savana, com verões muito quentes e úmidos 

e com invernos moderadamente secos e temperados. No entanto, massas de ar frio 

durante o inverno levam à queda da temperatura por baixo dos 15 ºC durante alguns 

dias (MERKEL, 2020; MMAYA, 2016a). 

TABELA 1 — Características das maiores cidades da Bolívia 

Cidade Área 
[km2] 

População1  Altitude 
(msnm) 

Relevo Clima2  T 3  
[°C] 

Prec4
 

[mm] 

La Paz  472 816.044 3.650 Vale Cwb 12.4 502 

El Alto 370 943.558 4.053 Altiplano Dwc 7,7 611 

Cochabamba 348 724.126 2.566 Vale BSk  17,9 437 

Santa Cruz 326 1.722.480 426 Planície Aw 24,5 1.375 

1 Estimada para 2020 
2 Tipo de clima segundo a classificação de Köppen 
3 Temperatura média anual, período 1990–2016   
4 Precipitação acumulada média anual, período 1990–2016   

 

FONTE:  Autoria própria (2020), com dados do INE(2017; 2020); MERKEL (2020); MMAYA (2016b) 
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FIGURA 5 — Climograma das cidades de estudo para o período 1990–2016 

  
FONTE: Autoria própria (2020), com dados fornecidos pelo Serviço Nacional de Meteorologia e 

Hidrologia da Bolívia (SENAMHI) 
 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DAS OBSERVAÇÕES IN SITU 

3.2.1 Estações de monitoramento e poluentes medidos 

No presente estudo foram utilizados dados de concentrações de MP10, O3 e 

NOx medidos com analisadores automáticos na Rede de Monitoramento da Qualidade 

do Ar (Rede MoniCA) nas cidades de La Paz, Cochabamba e Santa Cruz durante o 

período 2017–2019 (ver Apêndice A). A Tabela 2 detalha as características de cada 

estação de monitoramento.   
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TABELA 2 — Localização das estações de monitoramento e poluentes disponíveis 

Código 
estação 

Cidade Nome da 
Estação 

Latitude  
[°] 

Longitude 
[°] 

Altitude 
[m] 

Poluente 

LP–GM La Paz Garaje Municipal -16,4978 -68,1337 3.650 MP10 

CB–CC Cochabamba Coña Coña -17,3851 -66,2054 2.550 MP10 

CB–FA Cochabamba Fuerza Aérea -17,4274 -66,1656 2.552 MP10 

CB–PK Cochabamba Parque Kanata -17,4125 -66,1591 2.557 MP10 

O3, NOx 

CB–SE Cochabamba Semapa -17,3647 -66,1625 2.616 MP10 

SC–ET Santa Cruz Ex Terminal -17,7929 -63,1867 417 MP10 

FONTE: Autoria própria (2020), em base a MMAYA (2016) 

  

Os instrumentos automáticos utilizam as propriedades físicas e/ou químicas 

dos poluentes para determinar sua concentração convertendo os sinais físico-

químicos em sinais elétricas (VÁSQUEZ; VARGAS, 2016). As observações são 

armazenadas em base horária a partir de medições cada 15 minutos no caso dos 

gases, e cada 30 minutos no caso do MP10. O analisador de MP10 em todas as 

estações é da marca Thermo Scientific, modelo FH62C14 e utiliza o princípio de 

atenuação de radiação beta (MCMURRY, 2000; PARK et al., 2011). Na estação CB-

PK, o analisador de O3 é da marca Teledyne, modelo 400A e utiliza o método de 

fotometria UV baseado na Lei de Beer-Lambert (NAWAHDA, 2015), e o analisador de 

NOx é modelo 42i de Thermo Scientific com princípio de funcionamento por reação de 

quimiluminescência (ALLEN et al., 2018; NAVAS; JIMÉNEZ; GALÁN, 1997). 

A estação de La Paz está instalada na garagem da prefeitura, numa rua muito 

transitada no centro da cidade (Figura 6).  
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FIGURA 6 — Mapa com a localização da estação de La Paz (a), e fotos das proximidades (b, c) 

 
FONTE: a) Autoria própria (2021), b-c) extraído de Google Earth (2021) 

 

As estações de Cochabamba estão na periferia, também muito próximas de 

vias de trânsito e com influência de outras atividades/fontes (Figura 7). Por exemplo, 

a 1 km da estação de FA ao sul estão localizadas pequenas indústrias que fabricam 

tijolos e seus processos de produção são artesanais e pouco eficientes. Por tanto, 

podem representar uma fonte importante de emissão de poluentes (GALLEGOS et al., 

2006). 
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FIGURA 7 — Mapa com a localização das estações de Cochabamba (a), e fotos das proximidades 
das estações de Coña Coña (b), Fuerza Aérea (c), Parque Kanata (d), e Semapa (e). 

 
FONTE: a) Autoria própria (2021), b-e) extraído de Google Earth (2021)  

 

Finalmente, a estação de Santa Cruz está localizada também no centro da 

cidade, numa região comercial impactada principalmente pelo trânsito (Figura 8).  



31 
 
 

 

FIGURA 8 — Mapa com a localização da estação de Santa Cruz (a) e proximidades da estação (b, c) 

 
FONTE: a) Autoria própria (2021), b-c) extraído de Google Earth (2021)  

 

  

3.2.2 Dados meteorológicos 

Somente as estações de monitoramento de Coña Coña, Fuerza Aérea e 

Semapa da cidade de Cochabamba medem variáveis meteorológicas (resolução: 15 

minutos, Tabela 3). Essas variáveis são a temperatura (T), umidade relativa (UR), 

velocidade do vento (VV), direção do vento (DV), radiação (Rad), precipitação (Prec) 

e pressão atmosférica (P). Foram extraídos dados horários em código METAR da 

página da Iowa State University (https://mesonet.agron.iastate.edu/) dos aeroportos 

das três cidades devido à falta de dados nas cidades de La Paz e Santa Cruz. A 

informação METAR disponível foi das variáveis T, UR, P reduzida5, VV e DV, que são 

expressas a cada hora e arredondadas em números inteiros e, no caso da DV, 

_______________  
 
5 Pressão local reduzida ao nível do mar, no intuito de comparar medições feitas em estações a 

diferentes altitudes (WMO, 2008). 
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expressa cada 10°. No entanto, é importante salientar que as estações do aeroporto 

estão muito distantes das estações da Rede MoniCA (7,07 e 16,7 km, nas cidades de 

LP e SC respectivamente).  

A precipitação acumulada mensal para cada cidade foi obtida do SENAMHI 

(http://senamhi.gob.bo/index.php/sismet), e os dados horários da camada limite 

planetária (CLP) foram extraídos do arquivo de dados de ERA5 - Land do Copernicus 

Climate Change Service (C3S) 

(https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-

land?tab=overview).  

 

TABELA 3 — Variáveis meteorológicas disponíveis (X) por estação de monitoramento 

Código 
estação 

T UR P VV DV Rad Prec 

CB–CC X - - X X X - 

CB–FA - - X X X - X 

CB–SE X X - X X X X 

FONTE: Autoria própria (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview
https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/reanalysis-era5-land?tab=overview
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3.3 CARACTERÍSTICAS DAS OBSERVAÇÕES DE SATÉLITE   

Dados de sensoriamento remoto via satélite foram utilizados para obter uma 

cobertura espacial de toda a região, complementando o estudo devido à escassa 

informação in situ. Foram analisados os seguintes poluentes CO, O3, MP2,5 e AOD (no 

comprimento de onda de 550 nm), já que são bons traçadores da queima de biomassa 

(e.g. GUO et al., 2004; REAL et al., 2007; VADREVU; GIGLIO; JUSTICE, 2013).Além 

disso, para quantificar a ocorrência de queimadas na região, utilizaram-se dados de 

número de focos de queima. As características de cada variável utilizada se detalham 

na Tabela 4.  

TABELA 4 — Características da informação de satélite 

Característica AOD CO O3 MP2,5 N° Focos de 
queima 

Sensor MODIS TROPOMI - – MODIS 

Satélite Terra e Aqua Sentinel-5P - – Aqua 

Produto MCD19A2 
Sentinel-5P 

OFFL CO 
Reanalysis 

EAC4 
Reanalysis 

EAC4 
MYD14A1 

Algoritmo de 
recuperação 

MAIAC SICOR 
Modelagem/ 
observações 

Modelagem/ 
observações 

Active Fire 
Detection 

Resolução 
espacial 

1 km 0,01° 0,75° 0,75° 1 km 

Resolução 
temporal 

Diária Diária 3h 3h Diária 

Plataforma GEE GEE CAMS CAMS INPE 

Cobertura  
Polígonos 

municipais 
Polígonos 

municipais 

Quadrícula 
abrangendo 
as cidades 

Quadrícula 
abrangendo 
as cidades 

Polígonos da 
Bolívia e 

estaduais 

Período 
disponível 

2017–2019 
07/2018 – 

12/2019 
2017–2019 2017–2019 2017–2019 

FONTE: Autoria própria (2021) 
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O sensor MODIS está a bordo dos satélites Terra e Aqua e foi desenhado 

para observar a superfície terrestre, atmosfera, oceanos e criosfera. Os satélites Terra 

e Aqua têm órbitas polares e passam pelo equador às 10:30 e 13:30 hora local, 

respectivamente. O sensor fornece observações globais diárias em 36 bandas 

espectrais no intervalo 0,415–14,23 µm com diferentes resoluções espaciais (250 m, 

500 m e 1 km) (MARTINS et al., 2019). Por outro lado, o sensor TROPOMI é um 

espectrômetro desenhado especificamente para medir poluição atmosférica, e está 

abordo do satélite Sentinel 5 Precursor (S5P) de órbita polar. O sensor mede nas 

faixas de comprimento de onda UV-visível (270–500 nm), infravermelho próximo 

(710–770 nm) e infravermelho médio (2314–2382 nm) (APITULEY et al., 2018).  

A partir das medições de cada sensor, é calculada informação de diversas 

variáveis, recuperados em produtos específicos que dependem dos algoritmos 

utilizados. No caso do AOD, é utilizado o produto global de propriedades atmosféricas 

MCD19A2, obtido mediante o algoritmo de processamento MAIAC, baseado numa 

análise dinâmica de séries temporais que permite separar propriedades de superfície 

de características que mudam rapidamente ao longo do tempo, como aerossóis e 

nuvens (LYAPUSTIN et al., 2018).  

O produto Sentinel-5P OFFL CO fornece o teor de CO na coluna vertical da 

atmosfera obtido com o algoritmo SICOR baseado no processamento na faixa 

espectral do infravermelho próximo, com  filtração da presença de nuvens altas e 

densas (LANDGRAF et al., 2018). Os focos de queima são recuperados no produto 

MYD14A1 associado ao algoritmo Active Fire Detection que classifica cada píxel, em 

base à  temperatura de brilho e refletâncias, como: dados ausentes, nuvem, não fogo, 

fogo ou desconhecido, considerando máscaras de superfícies terrestres, corpos de 

água, regiões costeiras e nuvens para reduzir influências respectivas (GIGLIO; 

SCHROEDER; JUSTICE, 2016).  

No caso do MP2,5 e O3, foi utilizada a informação do produto ECMWF 

Atmospheric Composition Reanalysis 4 (EAC4) que combina dados modelados e 

observações de todo o planeta. Isto resulta em um conjunto de dados de composição 

atmosférica tridimensional na escala global (INNESS et al., 2019).  

Os dados de AOD e CO foram extraídos da plataforma do Google Earth 

Engine (GEE) (https://earthengine.google.com/) e são fornecidos pela NASA LP 

DAAC e pela ESA COPERNICUS, respectivamente. A plataforma permite extrair os 

https://earthengine.google.com/
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dados em base a polígonos específicos, e como esses dados tem maior resolução 

espacial foi possível utilizar os limites municipais geoprocessados da área urbana de 

La Paz–El Alto (HARDY, 2011), Cochabamba (AMDECO, 2018), Santa Cruz 

(AGUILAR, 2018a) e Bolívia (AGUILAR, 2018b), segundo a Figura 9.  

FIGURA 9 — Polígonos dos limites das cidades de La Paz, El Alto, Cochabamba e Santa Cruz 

 

FONTE: Autoria própria (2020) 

Os dados do O3 e MP2,5 foram obtidos para as quadrículas correspondentes 

às áreas urbanas. Ambos dados foram extraídos da base de dados Reanalysis de 

Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) 

(https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-global-reanalysis-

eac4?tab=overview). No caso do MP2,5 para o único nível (single level) e para O3 do 

nível em superfície. A informação de focos de queima foi extraída da base de dados 

de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

(https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#). 

 

https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-global-reanalysis-eac4?tab=overview
https://ads.atmosphere.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/cams-global-reanalysis-eac4?tab=overview
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3.4 TRATAMENTO DE DADOS  

3.4.1 Validação de dados  

Para as observações in situ, foram calculadas médias aritméticas horárias em 

base aos dados de 15 e 30 min das concentrações dos gases e MP10, 

respectivamente, no período 2017–2019. A escolha do período está baseada na maior 

disponibilidade simultânea de dados válidos para todas as estações.  

A incerteza na medição dos poluentes depende da cobertura dos dados, ou 

seja a fração do ano para a qual estão disponíveis medições válidas (LEEUW, 2012). 

Por exemplo, a Diretiva da Qualidade do Ar da União Europeia estabelece uma 

cobertura mínima de 90% de dados válidos horários para um intervalo de confiança 

de 95% para fins de conformidade, mas permite uma cobertura de 75% dos dados 

anuais com fins de avaliação. Desta forma, é possível considerar mais estações sem 

um aumento significativo nas incertezas do monitoramento (EEA, 2019).  Por tanto, 

foi considerada uma cobertura mínima de 75% de dados válidos para o cálculo de 

médias diárias neste estudo.  

No caso dos dados meteorológicos, foram calculadas médias aritméticas 

horárias das variáveis de T, UR, P, VV e DV, porém considerando este último como 

um vetor. Os valores de precipitação e radiação foram acumulados por dia em base 

aos dados de 15 min. O vento é uma variável crítica em relação à dispersão dos 

poluentes, e por tanto, foram comparadas a VV e DV das estações de Coña Coña, 

Fuerza Aérea e Semapa com os dados METAR do aeroporto (Apêndice B) como 

controle de qualidade e para entender a variação espaço-temporal dessas variáveis. 

As medições de vento do aeroporto foram usadas como referência por terem que 

cumprir com padrões internacionais estabelecidos para seu funcionamento. Por 

exemplo, os anemômetros devem ser instalados a 10 m do solo em terreno aberto, de 

preferência a distância entre o instrumento e qualquer obstrução deve ser pelo menos 

10 vezes a altura da obstrução (WMO, 2008).  

Por outro lado, as observações de satélite das plataformas consultadas 

disponibilizam dados filtrados, ou seja, na recuperação dos produtos os algoritmos 

incluem o uso de bandeiras de qualidade. Por exemplo, a mais comum é a máscara 
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de nuvens, que elimina dados que podem ser confundidos com dias nublados e 

somente disponibiliza dados para dias claros ou possivelmente com nuvens, 

garantindo uma boa qualidade da informação (HUBANKS, 2017; LYAPUSTIN; WANG, 

2018). A máscara “AOD_QA” foi aplicada para o AOD, que considera exclusivamente 

dados para dias claros já que apresentam os pixels de melhor qualidade (LYAPUSTIN 

et al., 2018).  

Os dados de reanálise foram validados pelo serviço de monitoramento CAMS 

para o período 2003–2019, comparando com observações das principais redes 

mundiais como WMO Global Atmosphere Watch (WMO/GAW), NOAA Earth System 

Research Laboratories (NOAA/ESRL), In-service Aircraft for a Global Observing 

System (IAGOS), dentre outras. No entanto, a validação está limitada pela quantidade 

de observações externas e a cobertura espacial (BENNOUNA et al., 2020; ESKES et 

al., 2015).  

  

 

3.4.2 Estatística descritiva 

Os dados de qualidade do ar foram analisados através do comportamento 

mensal (nas temporadas com e sem queimadas) mediante gráficos de boxplot para 

dados in situ e séries de tempo para dados de satélite. As estatísticas mensais foram 

calculadas em base a médias diárias tanto para medições in situ como para satelitais, 

já que: i) a informação in situ disponível para SC foi em base diária, e ii) a maior 

resolução temporal dos dados de satélite é diária. Além disso, foram calculados os 

ciclos médios diários das concentrações de MP10, para Cochabamba e La Paz, e O3, 

NO2 e NOx para Cochabamba para os dias da semana (segunda-sexta), sábados e 

domingos por separado, devido aos diferentes padrões do tráfego veicular. O cálculo 

dos ciclos diários de MP10 foi realizado só com os dados simultaneamente válidos nas 

quatro estações de monitoramento para Cochabamba.  

Também foi analisado o comportamento sazonal das variáveis meteorológicas 

para verão (dezembro–fevereiro), outono (março–maio), inverno (junho–agosto) e 

primavera (setembro–novembro). Para isso foram calculadas: i) médias sazonais de 

T, UR, Pred, VV, DV e CLP a partir de valores horários, ii) médias sazonais da dose 
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de energia solar em base a valores acumulados diários, e iii) a precipitação acumulada 

sazonal em base a valores acumulados mensais.  

O comportamento sazonal das queimadas foi avaliado mediante as 

ocorrências de focos de queima acumulados mensalmente para Bolívia e por estados 

anualmente. Em base à sazonalidade, foram elaborados mapas de distribuição 

espacial de AOD para setembro e abril, representando as temporadas com maior e 

menor ocorrências de queimadas no intuito de visualizar as regiões impactadas pelas 

queimas de biomassa.  

Finalmente, o impacto nas cidades foi avaliado através da análise mensal do 

AOD, CO, MP2,5 e O3, considerando os valores médios e percentis 95 calculados a 

partir dos valores diários. Além disso, foi calculado o aumento das concentrações do 

período agosto–outubro com respeito ao restante do ano, com o desvio padrão 

correspondente para cada poluente.  

 

 

3.5 ANÁLISE DO TRANSPORTE DE POLUENTES LOCAL E REGIONAL  

O estudo do transporte local e regional de poluentes foi realizado só para a 

cidade de Cochabamba no ano 2019, pois foi a única com dados válidos de 

concentração de MP10, O3 e NOx.  

 

3.5.1 Transporte na escala local 

Para observar a resposta das estações de monitoramento ao transporte na 

escala local, foram analisadas séries horárias de dois eventos em 2019: i) o dia de 

San Juan (23 de junho), e ii) o dia das Eleições Nacionais (20 de outubro). Na noite 

do dia 23 de junho, existe a tradição de fazer fogueiras na Bolívia, queimando madeira 

e lixo por ser considerado o dia mais frio do ano. Embora foram aplicadas medidas 

para diminuir essas práticas, o uso de fogos de artifício cresceu nos últimos anos. 

Essas práticas contribuem para que no dia seguinte (24 de junho) seja visível uma 

camada de fumaça maior do que habitual principalmente nas horas da manhã 

(ANDRADE; ZARATTI, 2007).  O dia das Eleições Nacionais (domingo) geralmente 
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acontece a cada cinco anos para eleger o presidente e vice-presidente do país, e é 

proibida a circulação veicular em todo o território nacional durante todo o dia (LA 

RAZÓN, 2021). 

 

 

3.5.2 Transporte na escala regional 

A análise de transporte regional de poluentes focou no mês de setembro de 

2019, quando foi observado um aumento das concentrações mínimas in situ de MP10 

e O3 durante vários dias. A análise considerou : i) retro trajetórias de massas de ar do 

modelo Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory (HYSPLIT) 

(https://www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php) (STEIN et al., 2015), e ii) o cálculo de 

probabilidades com a função Potential Source Contribution Function (PSCF) do pacote 

Openair do software R (CARSLAW, 2019; CARSLAW; ROPKINS, 2012).  

A análise de retro trajetórias permitiu estabelecer a origem das parcelas de ar 

que atingiram à cidade de Cochabamba. Já a função PSCF calculou a probabilidade 

de que as áreas queimadas, associadas às retro trajetórias, afetassem as altas de 

concentrações (CARSLAW, 2019; CHENG; KABELA, 2016). Isto poderia indicar o 

transporte regional de poluentes e, por tanto, explicar o aumento das concentrações 

mínimas nas estações urbanas.   

As retro trajetórias horárias foram calculadas chegando ao local receptor a 

uma altura de 500 m e com um tempo de integração de 120 h. Esses parâmetros 

foram escolhidos segundo estudos de transporte regional de poluentes (e.g. 

CHAUVIGNE et al., 2019; MENDEZ-ESPINOSA; BELALCAZAR; MORALES 

BETANCOURT, 2019; TARGINO et al., 2019).  O modelo HYSPLIT calculou as 

trajetórias em base a dados meteorológicos do pacote Reanalysis 1 fornecido pelo 

National Centers for Environmental Prediction/ National Center for Atmospheric 

Research (NCEP/NCAR). Além disso, foi aplicada a correção da altitude em base ao 

nível do terreno do modelo comparando com o nível real do local receptor, 

metodologia sugerida no fórum do HYSPLIT para vales e montanhas (DRAXLER; 

ROLPH, 2021).  
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Por outro lado, ao conjunto de retro trajetórias foi aplicada a técnica estatística 

multivariada de Análise de Clusters, que agrupa trajetórias com direções e 

comprimentos semelhantes. Essa técnica foi amplamente aplicada em outros estudos 

para classificar as trajetórias de acordo com as regiões de origem (e.g. BORGE et al., 

2007; CHAUVIGNE et al., 2019; COURY; DILLNER, 2007; WANG et al., 2010).  

Para isso, foi utilizado o método hierárquico de mínima variância de Ward, que 

minimiza as diferenças nas trajetórias dentro de cada grupo. Computacionalmente, as 

trajetórias são combinadas em base a função de erro do quadrado das distâncias 

euclidianas, até que a variância total das trajetórias individuais sobre sua média de 

cluster comece a aumentar substancialmente, e isso ocorre quando clusters díspares 

são combinados. A medida dessa diferença é baseada na latitude e longitude dos 

pontos finais de cada trajetória (STEIN et al., 2015; STUNDER, 1996). Para conhecer 

o número de clusters ótimo foi estimado previamente com os métodos de elbow e 

silhoutte (LYAPINA; SCHULTZ; HENSE, 2016; ROUSSEEUW, 1987).  

Finalmente, a função PSCF foi aplicada para MP10 e O3 no percentil 70 das 

concentrações horárias, separando os períodos diurnos e noturnos. Para o O3 foi 

considerado como período noturno durante as 19–06 h, e para MP10 durante as 22–

04 h.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 QUALIDADE DO AR E CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NAS CIDADES   

4.1.1 Condições meteorológicas 

Os valores médios das variáveis meteorológicas para La Paz, Cochabamba e 

Santa Cruz são apresentados por estação do ano para o período 2017-2019 na Tabela 

5. A Figura 10 mostra as rosas dos ventos sazonais para o mesmo período. 

 

TABELA 5 — Valores médios sazonais das variáveis meteorológicas no período 2017–2019 

Cidade Estação do 
ano 

T 
[°C] 

UR  
[%] 

Pred 
[hPa] 

Prec 
[mm] 

VV 
 [m/s] 

CLP 
 [m] 

Dose de 
Energia 

Solar 
[MJ/m2] 

LP Verão 9,2 71,7 1035,8 321,0 3,1 582,7 – 

 Outono 7,7 67,1 1037,3 170,0 2,8 537,1 – 

 Inverno 5,8 49,4 1037,8 39,7 2,9 602,6 – 

  Primavera 8,5 61,3 1036,0 147,3 3,2 691,5 – 

CB Verão 19,0 59,2 1023,0 309,0 2,7* 580,1 16,4 

 Outono 17,9 55,4 1024,2 77,6 2,3* 500,6 17,5 

 Inverno 15,5 42,7 1025,4 16,3 2,2* 608,1 18,2 

  Primavera 19,8 43,4 1022,0 66,0 3,1* 772,8 18,3 

SC Verão 25,8 81,6 1010,5 535,0 4,3 717,6 – 

 Outono 23,7 82,3 1012,6 437,5 4,3 667,1 – 

 Inverno 20,9 67,1 1015,5 96,1 5,3 739,3 – 

  Primavera 25,6 67,8 1010,6 278,5 4,9 815,2 – 

* Valores da estação FA 

FONTE: Autoria própria (2021) 

A cidade de La Paz, foi a mais fria das três, devido a sua elevada altitude e 

orografia (SEILER; HUTJES; KABAT, 2013). O verão foi a estação mais chuvosa (321 

mm) e úmida (71,7%), com a menor pressão reduzida (1035,8 hPa) das quatro 

estações do ano. Essas condições instáveis acompanhadas de precipitações são 

características do verão, devido a atuação da Baixa do Chaco e a Alta da Bolívia (ver 

seção 2.3), e também foram observadas em outras cidades, porém com magnitudes 

diferentes, como será descrito nesta seção. O inverno foi mais seco, com umidade 
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média de 49,4% e precipitação de 39 mm, acompanhado de altas pressões (1037,8 

hPa). A direção do vento predominante foi de leste (30%) o ano inteiro, com uma 

diminuição da frequência de ocorrência no inverno (20%). A maior frequência de 

calmarias em LP (16–17%) pode ser devido às características da informação METAR, 

já que é registrada em números inteiros (ver Apêndice B). A CLP registrou a menor 

altura média diária no outono (537,1 m) e a maior na primavera (691,5 m). Esse 

comportamento, diferente do esperado, pode ser explicado pela maior intensidade de 

radiação solar incidente, no verão e primavera, comparado com o outono e inverno. 

No entanto, existe uma cobertura de nuvens maior no verão e outono nessa região de 

América do Sul (KING et al., 2013).  

A cidade de Cochabamba foi a mais seca das três e teve os ventos mais 

fracos. No inverno, se registrou a menor UR (42,7%) os ventos mais fracos com VV 

de 2,2 m/s e a menor precipitação (16,3 mm), o que é característico de sistemas de 

alta pressão. Esse comportamento é decorrente à prevalência dos ventos do oeste no 

país, por conta de que a Alta da Bolívia é deslocada para o noroeste do continente, 

isso impede o transporte de umidade das terras baixas para as terras altas (VUILLE, 

1999), como foi observado na DV (20%). No verão, primavera e outono a maior 

frequência dos ventos estão no segundo e terceiro quadrante, sendo maior do sudeste 

(22–27%). A primavera também foi uma estação seca (43,4% de UR), no entanto, se 

registraram as VV mais altas de CB (3,1 m/s) e pressão reduzida baixa (1022 hPa). 

Adicionalmente, a dose de energia solar diária foi maior no inverno e primavera (18,3 

MJ/m2) que no verão (16,4 MJ/m2). Isto concorda com as maiores alturas médias da 

camada limite observadas no inverno (608,1 m) e na primavera (772,8 m).  

Finalmente, Santa Cruz foi a cidade mais quente, chuvosa e úmida, e com 

ventos mais fortes no período 2017–2019. O comportamento da pressão reduzida foi 

como nas cidades de LP e CB, baixa no verão com circulações ciclônicas e 

precipitações (535 mm), e alta no inverno devido aos sistemas de alta pressão 

associado a condições estáveis (AHRENS, 2009). No entanto, foram registradas 

precipitações de até 96 mm no inverno, a precipitação nessa temporada do ano na 

região oriental do país geralmente é causada pelos frentes frios desde o sul 

(RONCHAIL; GALLAIRE, 2006). Os ventos foram fortes com frequentes VV acima de 

6 m/s o ano inteiro.  Os ventos do norte e sul predominaram no outono, inverno e 

primavera (55–70%), enquanto no verão foram do norte e noroeste (65%).  
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FIGURA 10 — Rosas dos ventos sazonais das três cidades de estudo, no período 2017–2019 

 
  FONTE: Autoria própria (2021)  

As anomalias foram calculadas para cada ano respeito às normais 

climatológicas de 1990–2016 (seção 3.1) e são apresentadas na Tabela 6. As 

anomalias térmicas foram pequenas (-0,4 a 0,3 °C) nas três cidades durante o período 

de estudo, com exceção de SC que registrou -0,8 °C no ano de 2018. A UR foi maior 

nas três cidades (3,5–8,3%) em 2018, sendo esse mesmo ano mais chuvoso em LP 

e CB (189–253 mm) e mais seco em SC (-129 mm). No geral o ano de 2019 foi mais 

seco nas três cidades com anomalias entre -3,6 e -107,9 mm.  
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TABELA 6 — Anomalias anuais das variáveis meteorológicas para os anos 2017 a 2019, usando como 

referência o período 1990-2016. 

Cidade 
ΔT [°C] ΔUR [%]  ΔPrec [mm] 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

LP 0,2 -0,2 0,2 4,8 8,3 7,1 15,0 189,6 -3,6 

CB 0,3 -0,2 0,3 -1,3 3,5 0,1 -51,1 253,5 -107,9 

SC -0,2 -0,8 -0,4 7,9 7,3 6,5 143,3 -129,4 -99,7 

FONTE: Autoria própria (2021) 

 

  

4.1.2 Variabilidade espaço-temporal dos poluentes 

A estatística descritiva das concentrações mensais dos poluentes foi 

calculada em base aos valores médios diários e apresentada na Figura 11. Os 

boxplots de MP10 são das estações da Rede MoniCA das três cidades para o período 

2017–2019. As concentrações de O3, NO2 e NOx foram medidas na estação PK em 

Cochabamba. Os resultados de O3 são mostrados para o período 2015–2019, já que 

o mês de agosto teve pouca informação registrada (13% dos dados diários) durante 

2017–2019. No caso do NO2 e NOx, a informação estava disponível só para o ano 

2019 (jan–nov). 
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FIGURA 11 — Boxplots das concentrações mensais de MP10 (a–f) de todas as estações (2017–2019), e concentrações de O3 (2015–2019), NO2 e NOx 
(2019) da estação PK da cidade de Cochabamba (g–i). Os pontos brancos representam os valores médios e as linhas pretas continuas as medianas. As 

caixas representam os quartis Q1 e Q3, os bigodes estão localizados nos percentis 5 e 95, e os pontos pretos são os máximos e mínimos. 

 

FONTE: Autoria própria (2021)
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As maiores médias diárias de MP10 foram observadas em Cochabamba, 

seguida de La Paz e finalmente Santa Cruz. Já na cidade de Cochabamba, a estação 

de SE registrou as menores concentrações devido principalmente ao menor trafego 

veicular e ventos mais fortes, que favoreceram a dispersão de poluentes (ver 

Apêndice A). Ao longo do ano, as maiores concentrações de MP10 foram observadas 

em junho e julho nas cidades de CB e LP, com valores médios de 55,5 (SE); 104,9 

(CC); 126,8 (FA), 131,58 (PK) e 61,8 µg/m3 (GM). Essas altas concentrações no  

inverno podem estar associadas a condições meteorológicas estáveis, com ventos 

fracos, menor UR e predomínio de sistemas de alta pressão, que limitam a capacidade 

de dispersão dos poluentes na atmosfera (MASIOL et al., 2014). Essas condições 

também favorecem a ressuspensão de poeira, considerada muitas vezes como uma 

fonte importante de partículas de não-escapamento em ambientes urbanos onde a 

precipitação é escassa (THORPE; HARRISON, 2008). Outro fator que pode contribuir 

no caso de LP, é o transporte de poeira desde o Altiplano pelos ventos regionais 

(PÉREZ RAMÍREZ et al., 2017). Por outro lado, as menores concentrações foram 

registadas no verão com 33,7 (SE); 34,1 (CC); 48,1 (FA), 51,2 (PK) e 34,5 µg/m3 (GM). 

Isto representa uma queda importante em relação ao inverno, aproximadamente de 

65% para CC, FA e PK, e 40% para SE e GM.  

Na cidade de SC, o comportamento do MP10 foi diferente em relação às 

cidades de LP e CB. As concentrações médias foram altas no período junho-setembro 

(30-41 µg/m3) em relação ao resto do ano (23–26 µg/m3). Os valores dos percentis 95 

(P95) e máximos também subiram drasticamente em junho–setembro. e como 

resultado as médias foram entre 38–75% maiores que as medianas indicando a 

ocorrência de eventos extremos (DOTSE et al., 2016). Esse aumento segue o padrão 

da época de queimadas, que é a principal causa do aumento de partículas em SC 

segundo Pérez Ramirez et al. (2017).  

Quanto à a variabilidade temporal dos gases em Cochabamba (estação PK), 

o O3 apresentou uma sazonalidade diferente ao MP10, com menores concentrações 

diárias em maio e junho (10 µg/m3), e maiores nos meses de primavera (21–23 µg/m3). 

Embora a dose de energia solar tenha sido tão alta no inverno como na primavera, as 

concentrações foram baixas (10–16 µg/m3) possivelmente pela maior titulação do 

ozônio pelo NO, já que as concentrações de NOx foram maiores no inverno (MONKS 

et al., 2015). As altas concentrações da primavera podem estar relacionadas com: i) 
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a alta dose de energia solar disponível e menores concentrações de NOx, e ii) 

transporte regional de O3 oriundo das queimas de biomassa. Por exemplo, Targino et 

al. (2019) observaram cidades da região sudeste do Brasil sendo afetadas pelo 

transporte do O3 desde regiões com queimadas no centro e norte do Brasil durante a 

primavera no período 2014–2017. Além disso, as altas concentrações em novembro 

são consistentes com o descrito anteriormente, já que embora a atividade de 

queimadas diminui nesse mês (ver seção 4.2) o tempo de residência do O3 na 

atmosfera pode ser de várias semanas e ser transportado em escala regional 

(SEINFELD; PANDIS, 1998). 

Para NOx e NO2, houve um comportamento sazonal semelhante ao do MP10, 

mas menos marcado para o NO2. As menores concentrações na estação PK foram 

registradas em novembro com 21 e 8 µg/m3 e as maiores em junho com 138 e 18 

µg/m3 para NOx e NO2, respectivamente. O incremento dessas concentrações no 

inverno pode estar relacionado, além das condições estáveis descritas anteriormente, 

a uma atmosfera menos reativa nos meses frios devido à redução do O3 e do radical 

hidroxila, provocando assim um potencial de oxidação limitado (MASIOL et al., 2014). 

Finalmente, as médias diárias de MP10 não ultrapassam o limite de 150 µg/m3 

estabelecido pelo Regulamento en Materia de Contaminación Atmosférica (Apêndice 

C), indicando que a normativa nacional é muito permissiva. A comparação com o limite 

máximo diário recomendado pela OMS (45 µg/m3, ver apêndice C) é ultrapassado em 

quase todas as estações. Por exemplo, as estações de LP–GM e CB–SE 

ultrapassaram o limite nos meses de maio a setembro (45–60 µg/m3). A situação foi 

mais crítica em Cochabamba (estações CC, PK e FA) já que houve ultrapassagem 

dos 45 µg/m3 quase o ano inteiro, e as concentrações médias diárias em FA e PK 

foram mais do dobro (95–130 µg/m3) de maio a julho. 

 

4.1.3 Ciclos diários das concentrações dos poluentes  

Os ciclos médios diários de MP10 para as estações de Cochabamba e La Paz 

são apresentados na Figura 12 por dia da semana e estação do ano. A Figura 13 

mostra os ciclos diários sazonais da CLP em Cochabamba e La Paz. 
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FIGURA 12 — Ciclo médio diário das concentrações de MP10 nas estações de CB e LP durante o 
período 2017–2019 

 

FONTE: Autoria própria (2021) 
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FIGURA 13 — Ciclo médio diário da camada limite planetária em La Paz (a) e Cochabamba (b) para 
cada estação do ano durante o período 2017–2019 

 
FONTE: Autoria própria (2021) 

 

As atividades antropogênicas variam durante o dia, gerando picos de 

concentração dos poluentes decorrentes dessas atividades (FAN et al., 2020), esse 

comportamento também está influenciado com o desenvolvimento da altura da CLP 

alo longo do dia. Diferente ao padrão esperado, as maiores alturas da CLP foram 

observadas no inverno e na primavera, e as mais baixas no verão e outono, nas 

cidades de LP e CB. Isso pode estar relacionado à maior radiação solar incidente no 

inverno e primavera (ver seção 4.1.1), e devido aos céus claros e a que a região é 

árida favorecem o maior aquecimento da superfície terrestre.  

No geral, se observaram dois picos de concentração de MP10 em todas as 

estações de Cochabamba no ano inteiro, com exceção de CC na primavera. O 

primeiro (e maior) ocorreu entre as 07 e 08 h e o segundo entre as 19 e 20 h todos os 

dias da semana. No entanto, as concentrações médias diárias foram menores aos 

domingos, e nos sábados um pouco maiores que de segunda a sexta. Isso pode ser 

devido a que a fonte principal de MP10 é o transporte veicular (PAREJA; HINOJOSA; 

LUJÁN, 2011) com menor atividade aos domingos. O sábado tem atividade comercial, 

especialmente no maior setor comercial de Cochabamba “La Cancha” localizado no 

centro–sul da cidade e formado por cinco mercados, e apesar do fluxo comercial 

ocorrer todos os dias, os dias de feira (sábados) são mais lotados (GUAMÁN, 2012; 

WIKIPEDIA, 2020). Ao longo do dia, os picos de concentrações aconteceram quando 
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a CLP foi menor (inferior a 200 m) e o tráfego veicular aumentou. O pico da manhã no 

inverno pode ser até quase duas vezes maior que o pico da tarde, e isso pode ser 

porque durante horas da noite (00 e 06 h)  no inverno a altura da CLP é muito baixa 

(70 m), causando que os poluentes se acumulem (LI et al., 2019a; ZORAN et al., 2020) 

formando um domo de poluição. As concentrações mais baixas foram observadas 

entre as 13 e 15 h, quando a CLP atinge as maiores alturas (1400–2100 m) e junto 

com a maior turbulência da atmosfera favorecem a dispersão dos poluentes próximos 

da superfície terrestre (KRECL; TARGINO; JOHANSSON, 2011).  

No inverno, também se observou que as concentrações de MP10 foram 

maiores durante a madrugada que durante o dia embora as emissões veiculares 

sejam maiores durante o dia. As concentrações da madrugada foram até três vezes 

maiores no inverno que no verão. Por exemplo, as concentrações de MP10 em FA e 

PK às 03 h durante os dias da semana apresentam uma média de 40 e 120 µg/m3 no 

verão e inverno, respectivamente, o que pode estar relacionado com a altura da CLP, 

que no inverno é de 70 m e no verão de 170 m nessas horas, e ao maior uso de 

combustíveis para aquecimento pelas baixas temperaturas noturnas. 

Por outro lado, foi observado um pico de MP10 bem marcado às 15 h na 

estação CC, o que pode ser devido a atividades específicas na área. Por exemplo, a 

estação está localizada próximo à Laguna Coña Coña, na qual se acumula lixo durante 

a primavera quando começa o período de chuvas, que é retirado por caminhões 

basculantes que transitam por vias sem pavimentar e ressuspendem poeira 

provocando altas concentrações de MP10. Também,  outros projetos de construção 

nas proximidades da laguna como o patindromo, que iniciou as atividades em 2017, 

podem ter contribuído ao aumento do MP10 (AMURRIO MONTES, 2017; CLAROS, 

2020; ROJAS, 2020).  

Finalmente, PK e FA apresentaram as maiores concentrações das quatro 

estações, e tiveram comportamento similar devido à proximidade (1,5 km), seguida de 

CC e SE. Por exemplo, a maior diferença de MP10 entre as quatro estações é 

observado no pico das 08 h no inverno com concentrações de 260 (PK), 229 (FA), 170 

(CC) e 92 µg/m3 (SE).  As baixas concentrações na estação SE durante a noite e nos 

horários de picos pode ser devido a sua localização no declive da montanha a uma 

altitude de 2.626 m, sendo favorecida pela brisa de montanha (seção 2.3), enquanto 

CC, FA e PK estão na planície do vale (2.560–2.570 m). Além disso, o trafego veicular 
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é menor em SE e os ventos são mais fortes (média anual de 3,1 m/s) favorecendo à 

dispersão de poluentes (ver Apêndice B). 

O ciclo diário do MP10 na cidade de La Paz apresentou um comportamento 

diferente à cidade de Cochabamba, observando-se três picos. O primer incremento 

da concentração entre às 07–08 h, o segundo e um pouco maior que o primeiro entre 

as 12–15 h, e o terceiro menos marcado entre às 19–20 h. Esse padrão pode ser 

devido a que a estação está localizada no centro da cidade com um fluxo veicular 

caótico durante horas diurnas, apresentando-se engarrafamentos constantemente. 

Além disso, é comum as pessoas voltarem para suas casas no horário do almoço, 

retornando a suas atividades laborais em torno das 14 h. Embora a CLP seja maior 

durante às 11–15 horas devido a maior turbulência, o ritmo das atividades contribui 

com maiores emissões nesse horário.  

Os ciclos médios diários dos poluentes gasosos são ilustrados na Figura 14 

por dia da semana e estação do ano no período 2017-2019, sendo que NOx e NO2 

são mostrados exclusivamente no ano de 2019.  
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FIGURA 14 — Ciclo médio diário das concentrações dos poluentes gasosos para a estação PK de 
Cochabamba  

 
FONTE: Autoria própria (2021) 

O O3  apresentou o comportamento típico desse poluente, com as maiores 

concentrações no período da tarde (12–15 h) devido à maior incidência de radiação 

solar, que favorece as reações fotoquímicas de seus precursores, como os NOx e 

COVs (MONKS et al., 2015). Os picos de concentração subiram 15–20% aos 

domingos em relação aos dias de semana e sábados. Esse incremento é conhecido 

como “efeito do ozônio do fim de semana”, está relacionado com a diminuição dos 

precursores devido principalmente à redução do tráfego veicular, já que a formação 

de O3 depende da razão COVs – NOx. Se os COVs atuam como limitante, o que 

geralmente é o caso das áreas urbanas, uma diminuição dos NOx leva a uma maior 

formação de O3  (e.g. KRECL et al., 2019; SICARD et al., 2020; ZHAO; ZHOU; HAN, 

2018). Esse efeito é observado em CB só nos dias de domingo, já que existe um alto 

tráfego veicular aos sábados pela atividade comercial.  
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Durante à noite, as concentrações diminuíram drasticamente a partir das 18 h 

como esperado, principalmente pela ausência de radiação, e pela titulação por NO e 

deposição seca (MONKS et al., 2015). No entanto, um pico secundário foi observado 

na madrugada (1–3 h) na primavera e no verão. Estudos em outras cidades (e.g. 

KRECL et al., 2016; MELKONYAN; KUTTLER, 2012; TARGINO et al., 2019) relataram 

que esses picos secundários podem estar associados ao transporte vertical ou à 

advecção horizontal desde outras regiões.  

Finalmente, as concentrações de NOx e NO2 apresentaram um ciclo diário 

com dois picos semelhante ao MP10; o principal entre às 07–09 h e o secundário entre 

às 18–20 h para todos os dias da semana. O ciclo diário responde à forte relação dos 

NOx com o tráfego veicular. Também pode ser observado que as concentrações de 

NOx e NO2 foram entre 10 e 30% menores aos domingos que os dias de semana e 

sábados, explicado pelo menor fluxo veicular com a diminuição das atividades 

laborais. Por outro lado, as concentrações de NOx no inverno foram 6 vezes maiores 

que no verão (seção 4.1.2), sendo que esse aumento é devido aos valores 

relativamente altos registrados na noite-madrugada (Figura 14). As concentrações 

entre as 11 e 17 h foram relativamente baixas nas quatro estações do ano devido 

principalmente às reações fotoquímicas de formação de ozônio, como explicado 

anteriormente. Por último, a razão molar de NO2/NO varia segundo o local de 

monitoramento, por exemplo, rodovias, ruas principais e secundarias, áreas 

residências e áreas verdes. Na estação PK, localizada próxima a uma via de tráfego 

principal,  essa relação foi de 0,3–0,4 ao meio-dia, sendo consistente com os valores 

observados em outras vias urbanas com altas emissões de NO oriundas do trânsito 

(KUTTLER; STRASSBURGER, 1999; OKE et al., 2017). 
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4.2 IMPACTO DAS QUEIMADAS NA QUALIDADE DO AR: AVALIAÇÃO VIA 

SENSORIAMENTO REMOTO 

4.2.1 Visão geral das queimadas na Bolívia 

A distribuição acumulada mensal dos focos de queima para Bolívia no período 

2017–2019 é apresentada na Figura 15. Observa-se que os meses com maior 

ocorrência de focos foram julho–outubro, sendo o pico em setembro; essa 

sazonalidade é típica para essa região na América do Sul (GIGLIO; CSISZAR; 

JUSTICE, 2006). O total acumulado anual de focos de queima na Bolívia foi de 27.173, 

24.519 e 44.273 para 2017, 2018 e 2019, respectivamente.  

FIGURA 15 — Distribuição mensal da frequência de focos de queima acumulados para Bolívia no 
período 2017–2019 

 
 Fonte: Autoria própria (2021), baseado em dados do INPE.  

 

A frequência anual de focos de queima pode ser observada por estado na 

Figura 16. Os estados de Santa Cruz (SC) e Beni (BE), localizados na região 

amazônica, juntos contribuíram com 85–90% das queimadas durante o período de 

estudo. Esse padrão é similar ao padrão observado em anos anteriores (2000-2013) 

por Rodriguez-Montellano (2014) (ver seção 2.1). A fração de focos de SC e BE foram 

similares nos anos 2017 e 2018. Porém, o ano de 2019 foi crítico, especialmente no 
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estado de SC (136% mais que o ano 2017). O aumento de 2019 está relacionado com 

a expansão da fronteira agrícola em SC, principalmente na região da Floresta Seca 

Chiquitana, devido ao decreto nacional, que permite queimadas nas áreas florestais a 

partir de 2019 (MENDEZ; MERCADO, 2019). Além disso, anomalias negativas da 

precipitação correspondem ao ano 2019 (seção 4.1.1). Essas condições secas, devido 

à menor precipitação nesse ano, e junto com o aumento das queimadas provocaram 

um dos maiores desastres ambientais do país. Como resultado, 5,5 milhões de 

hectares foram queimados, quase o dobro da média registrada desde 2011 (SAN-

MIGUEL-AYANZ et al., 2021; SERNA DOQUE, 2019).  

FIGURA 16 — Ocorrência de focos de queima acumulados por estado, e percentagens de 
contribuição anual no período 2017–2019  

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

O AOD foi usado como uma métrica para estimar o nível de poluição do ar no 

país, sendo que as médias mensais e a distribuição espacial nos meses de abril (mês 

com menos queimadas) e setembro (mês com mais queimadas) são apresentados na 

Figura 17. 
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FIGURA 17 — Distribuição espacial do AOD nos meses de abril e setembro do período de estudo.  

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Observa-se em toda Bolívia que valores de AOD menores a 0,25 ocorreram no 

mês de abril durante o período de estudo. A região Amazônica (estados de Santa 

Cruz, Beni, Pando, norte de La Paz e nordeste de Cochabamba) apresentou valores 

de AOD maiores a 0,5 em setembro, atingindo valores de 0,75–1 nos anos 2017 e 

2019. Os valores de AOD relativamente baixos em setembro de 2018 podem ser 

explicados pela menor ocorrência de focos de queima, e aumento de precipitação 

(seção 4.1.1) o que poderia ter ajudado na deposição dos aerossóis.   

Por outro lado, existem duas áreas bem marcadas no país em setembro; uma 

área poluída que abarca mais da metade do país nos setores norte e leste, e uma com 

baixa carga de aerossóis a sudoeste. Esta interface tão pronunciada pode ser 

explicada pelo jato de baixo nível (JBN) que segue uma trajetória paralela à cordilheira 

dos Andes atuando como uma barreira dos fluxos de ar, transportando na baixa 

troposfera o ar poluído na direção do Atlântico (seção 2.3). Esse fenômeno pode ser 

observado em imagens de satélite em cor real (Figura 18) mostrando a fumaça das 

queimadas sendo transportada desde do norte para o sul do país, passando pelas 

planícies orientais sem atingir a região do Altiplano.   
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FIGURA 18 — Imagens de satélite em cor real da Bolívia, medidas com o sensor NPP-VIIRS para (a) 
20 de setembro de 2017, e (b) 19 de setembro de 2019. As cruzes vermelhas representam os focos 

de queima ativos para cada dia. 

 
Fonte: Extraído do Programa de Queimadas INPE (2021) 

 

As maiores concentrações de aerossóis foram observadas em 2017 (AOD~1) 

mesmo quando o maior número de focos de queima e área total queimada ocorreram 

em 2019. Aliás, o ano de 2019 foi mais seco que 2017. Por exemplo, anomalias 

negativas de precipitação de 23,8 e 34,8 mm foram registradas em SC em 2017 e 

2019, respectivamente. Para tentar explicar o AOD maior em 2017, foram analisados: 

i) o tipo de áreas queimadas (cultivos, floresta, grama e outros) para observar se 

algum tipo de combustível específico teria causado essa diferença, e ii) as emissões 

de poluentes como material particulado fino e gases. Porém, as áreas queimadas 

foram muito maiores para todos os tipos (floresta, cultivo, grama e pântanos) sendo o 

dobro ou mais, e contabilizando-se o total de 961.281 e 2.215.317 ha para setembro 

de 2017 e 2019. Além disso, os valores de emissão dos poluentes totais foram de 41,4 

e 95,4 Tg para setembro de 2017 e 2019, respectivamente (SAN-MIGUEL-AYANZ et 

al., 2021). A maior UR poderia ter contribuído a aumentar o AOD em 2017, já que 

controla o crescimento higroscópico dos aerossóis, alterando suas propriedades 

físicas e ópticas (e.g. ALTARATZ et al., 2013; ROSÁRIO, 2011; STIRNBERG; 

CERMAK; ANDERSEN, 2018). No mês de setembro, foi registrada em SC uma UR 

média de 58% e 51% para 2017 e 2019, respectivamente. O AOD muito alto (>1) na 

região central do Brasil, próxima do nordeste da Bolívia, poderia ter influído nesses 
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valores altos de AOD observados em setembro de 2017.  Devido à evidente 

complexidade da relação entre variáveis meteorológicas, queimadas e poluição do ar 

(PRADO; DA COSTA COELHO, 2017), essa variação não pode ser atribuída a uma 

única causa.  

 

 

4.2.2 Impacto na qualidade do ar das cidades estudadas 

As séries mensais de AOD, CO, MP2,5 e O3 para LP, CB e SC durante o período 

de estudo são apresentadas na Figura 19.  

FIGURA 19 — Séries mensais dos dados de satélite para as três cidades. As linhas correspondem às 
médias mensais em base diária, a área sombreada colorida aos percentis 5 e 95, e a área sombreada 

cinza ao período de queimadas (julho–outubro).  

 
Fonte: Autoria própria (2021) 



59 
 
 

 

Nas cidades de LP e CB, não foi observado um aumento marcado de AOD 

durante a temporada de queimadas, sendo os valores médios menores a 0,25 e os 

percentis 95 menores a 0,4 durante o período de estudo. No entanto, se observaram 

maiores valores de AOD em SC na temporada de queimadas (com pico em setembro) 

respeito à temporada sem queimas. Por exemplo, a maior média mensal registrada 

de AOD foi de 0,22 no período sem queimadas e de 0,47 no período com queimas. 

Esses valores são similares aos relatados por Pérez-Ramírez et al. (2017) para a 

cidade de SC, que determinaram médias de AOD de 0,13 e 0,52 para o período sem 

e com queimadas, respectivamente, em base a informação de AERONET para o 

período 2000–2014. No caso dos P95, a diferença entre duas temporadas foi ainda 

maior (0,41 e 1,23). Esse aumento visível em SC pode ser devido a sua proximidade 

à região de queimadas, enquanto LP e CB estão mais longe como foi observado na 

Figura 17.  

Para o CO, foi observado um aumento tanto nas médias quanto nos P95 na 

temporada de queimadas nas três cidades com o pico em setembro, sendo maior para 

SC comparado com LP e CB. Por exemplo, as médias mensais mais altas registradas 

no período de queimadas foi em 2019, com 26, 29 e 53 mmol/m2 para LP, CB e SC, 

enquanto no período sem queimadas os valores foram de 20, 29 e 30 mmol/m2 

respectivamente.   

Foram observados picos de MP2,5 (média e P95) em CB e SC no período de 

queimadas. Por exemplo, médias de 6 (em CB) e 11 µg/m3 (em SC) foram registradas 

na temporada sem queimadas, aumentando para 12 (em CB) e 30 µg/m3 (em SC) na 

época de queimadas de 2017. Finalmente, o O3 teve comportamento similar ao MP2,5 

e CO com picos na temporada de queimadas nas três cidades. As médias máximas 

atingidas nas temporadas sem e com queimadas foram: 22 e 28; 23 e 33; 21 e 43 

µg/m3 para LP, CB e SC, respectivamente. A informação assimilada de CAMS sobre-

estimou os valores in situ observados em CB (seção 4.1.2). Por exemplo, o pico de 

concentração (22 µg/m3) foi em outubro–novembro segundo os dados in situ, e em 

setembro (29 µg/m3) para os valores assimilados de CAMS. Portanto, uma avaliação 

da informação de reanálise com respeito às observações em superfície na região pode 

ser importante, já que embora os dados de reanálise sejam validados, essa validação 

foi principalmente desenvolvia com informações de Europa e América do Norte pela 

maior disponibilidade de dados  (BENNOUNA et al., 2020). 
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Os valores médios diários de AOD, CO, MP2,5 e O3 são comparados no período 

com queimas (CQ) em agosto–outubro com o resto do ano (SQ) (Tabela 7). No geral, 

a cidade de SC foi a mais impactada pelas queimadas com concentrações entre 40 e 

140% maiores que no período SQ. O impacto foi menor em LP e CB, com valores de 

CO 15%, MP2,5 entre 24–57%, e O3 entre 28–42% maiores que o período sem 

queimadas. Já o AOD não registrou diferenças substanciais em LP e CB (5–10%) e 

observe que os impactos do AOD (e também de CO) se referem à coluna total da 

atmosfera, podendo diferir dos valores medidos in situ, próximos da superfície. Os 

resultados para LP e CB foram semelhantes aos outros estudos realizados sobre 

queimas de biomassa com medições in situ. Por exemplo, i) Mendez-Espinosa; 

Belalcazar; Morales Betancourt (2019) relataram o aumento das concentrações 

durante a temporada de queimadas para CO (6–16%) e MP2,5 (31–40%) em Bogotá; 

e ii) Li et al. (2019b) observaram incrementos diários de MP2,5 no intervalo 22–54% e 

para CO entre 4–11% em várias cidades chinesas, em ambos casos atribuídos ao 

transporte de poluentes oriundos de queimadas.    

TABELA 7 — Valores médios diários (± desvio padrão) nas cidades de La Paz, Cochabamba e Santa 
Cruz durante a temporada de queimadas (CQ) e o resto do ano (SQ), no período 2017–2019. 

Cidade Período 
AOD 

[-] 
CO 

[mmol/m2] 
MP2.5 

[µg/m3] 
O3 

[µg/m3] 

LP SQ 0,127 ± 0,08 18,12 ± 2,62 5,19 ± 2,67 18,72 ± 4,55 

 
CQ 0,134 ± 0,07 20,86 ± 4,80 6,42 ± 2,76 23,85 ± 6,01 

CB SQ 0,135 ± 0,09 21,34 ± 3,02 5,00 ± 2,09 17,88 ± 4,55 

 
CQ 0,148 ± 0,08 24,43 ± 5,78 7,82 ± 4,85 25,36 ± 5,73 

SC SQ 0,117 ± 0,08 28,55 ± 4,49 8,14 ± 4,06 14,23 ± 6,26 

 
CQ 0,256 ± 0,23 40,73 ± 10,89 19,20 ± 13,20 30,05 ± 13,98 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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4.3 TRANSPORTE DE POLUENTES EM ESCALA LOCAL 

A resposta das estações de monitoramento da cidade de Cochabamba à 

poluição local é apresentada na Figura 20, para dois períodos (18–27 de junho e 18–

22 de outubro em 2019), focando nos eventos específicos: San Juan e dia de Eleições 

Nacionais.  

FIGURA 20 — Séries horárias das concentrações de MP10, NO2 e NOx nas estações de Cochabamba 
durante os períodos de transporte local. 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Como esperado, as concentrações de MP10 aumentaram nas quatro estações 

de monitoramento devido as fogueiras locais de San Juan durante a noite do dia 23 

de junho. No entanto, também foram observados aumentos noturnos (20–05 h) de 

MP10 nos dias 21 e 22. Simultaneamente, foi observado um aumento considerável das 

concentrações de NOx e NO2 na estação PK durante esses dias. Os picos de 

concentração ocorridos dois dias antes de San Juan podem estar relacionados com a 



62 
 
 

 

celebração do Ano Novo Aymara em 21 de junho, sendo dia feriado e possivelmente 

muitos lares adiantam as fogueiras. A maior atividade das queimas é durante a noite 

do dia 23, sendo que foram registrados 178 fogueiras e incêndios menores em 2019  

(OPINIÓN, 2019). As estações registraram concentrações muito altas e prolongadas 

desde às 20 h do dia 23 até às 11 h do dia 24. Por exemplo, as médias horárias de 

MP10 em PK foram entre 400 e 660 µg/m3 durante essas horas.   

No dia das Eleições Nacionais, houve uma queda imediata e total das 

concentrações de NOx e NO2 na estação PK entre as 01–19 h do dia 20 de outubro, 

devido à proibição de circulação veicular, indicando que o transporte rodoviário é a 

fonte predominante de emissões de NOx na cidade. Um comportamento semelhante 

foi observado no dia do Censo Nacional (21 de novembro de 2012) na cidade de La 

Paz, sendo também proibida a circulação veicular, quando as concentrações de CO e 

fuligem medidas próximas a uma via de trafego diminuíram drasticamente durante 

esse dia indicando a predominância do transporte rodoviário como fonte de emissão 

(WIEDENSOHLER et al., 2018). Quanto a queda da concentração de MP10 foi bem 

menor, de 57, 61 e 48% nas estações FA, PK e SE, respectivamente, durante o 

período 9–15 h. Isto sugere que existem outras fontes de MP10 que contribuem ao 

aumento das concentrações, como as emissões de não-escapamento relacionadas 

ao desgaste de freios embreagens, e ressuspensão tanto na fração fina quanto na 

grossa (secção 2.2.2) (AMATO et al., 2013; BARZEGHAR et al., 2020), e a formação 

secundária de partículas.  

O comportamento do MP10 durante o dia das eleições sugere que, as políticas 

focadas na diminuição ou mudança da matriz energética do tráfego veicular (para 

melhorar a qualidade do ar nas cidades) podem ter impactos limitados na diminuição 

dos poluentes particulados, sendo importante considerar outras variáveis, como as 

concentrações de fundo urbano e a meteorologia. Por exemplo, foi observado em 

cidades da China que o MP fino aumentou durante o período de quarentena, pela 

pandemia de Covid-19 em 2020, embora o nível de trafego veicular diminuiu 

drasticamente durante esse período (SOKHI et al., 2021).  
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4.4 TRANSPORTE REGIONAL DE POLUENTES ORIUNDOS DAS QUEIMADAS  

4.4.1 Visão geral das concentrações em setembro de 2019 

As concentrações horárias dos poluentes medidos nas estações da cidade de 

Cochabamba durante o mês de setembro de 2019 são apresentadas na Figura 21.  

FIGURA 21 — Variabilidade horária das concentrações de MP10, medidas nas estações de Parque 
Kanata (a), Semapa (c), Fuerza Aérea (e), e dos gases (b, d e f) medidos na estação Parque Kanata, 

em setembro de 2019. 

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Altas concentrações de MP10 foram observadas com valores de 100–250 µg/m3 

na estação PK e FA e de 40–100 µg/m3 em SE de manhã (06–09 h) durante o mês 

inteiro. Esse comportamento pode ser explicado pela baixa altura da CLP e ao 
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aumento do tráfego veicular nessas horas (ver seção 4.1.3). No entanto, foram 

observados dois períodos com altos valores de MP10 durante o dia inteiro 

(especialmente à noite) nas três estações:  i) 1–3 de setembro, e ii) 17–22 de 

setembro. Para o O3, altas concentrações foram registradas à tarde (12–18 h) na 

segunda metade do mês. Aumentos atípicos de O3 superiores a 20 µg/m3 durante noite 

e madrugada foram observadas nos dias 5–10, 16–20 e mais marcado em 25–28 de 

setembro. Esses aumentos de concentrações que acontecem durante alguns dias, 

tanto no MP10 quanto no O3, podem ser atribuídas ao transporte de poluentes em 

escala regional, principalmente porque é observado em horas da madrugada quando 

i) o fluxo veicular é baixo e o aumento de MP10 não poderia ser associado a sua 

principal fonte de emissão, e ii) não pode ser formado O3 pela ausência de radiação 

solar. Esse padrão do O3 e MP10 foi observado por Targino et al. (2019) em várias 

cidades do estado de São Paulo, durante a segunda semana de setembro de 2015, 

atribuído à fumaça transportada das queimas de biomassa nas regiões centro e norte 

do Brasil.   

No caso dos NOx e NO2, foram observados os padrões normais já relatados na 

seção 4.1.3. A razão NO2/NOx foi de 0,3–0,4, típico de uma estação urbana 

(KUTTLER; STRASSBURGER, 1999; OKE et al., 2017) e para ambos poluentes 

foram observados picos de concentrações no início da manhã e à noite. A estação 

Parque Kanata registrou sinais de queima nas concentrações de NOx e NO2 durante 

os incêndios locais de San Juan devido à curta distância entre a fonte e o local 

receptor (seção 4.3). No entanto, esses sinais não são esperados nos óxidos de 

nitrogênio durante o transporte regional de poluentes devido à vida curta desses gases 

(na ordem de horas) e às maiores distâncias percorridas (SEINFELD; PANDIS, 1998). 

Nos horários onde ocorre um aumento da CLP, tanto as concentrações de NOx quanto 

as de MP10 diminuíram pelo aumento da capacidade de dispersar os poluentes (ver 

Apêndice D).  

 

4.4.2 Análise de retro trajetórias  

As retro trajetórias horárias das massas de ar que atingiram à cidade de 

Cochabamba a 500 m da superfície durante o mês de setembro de 2019 são 

apresentadas na Figura 22. As trajetórias com direções e cumprimentos similares 
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foram agrupadas com o método de Ward, e o número de grupos foi definido em base 

ao ponto de corte dos métodos elbow e silhouette (FLEMING; MONKS; MANNING, 

2012). Ambos métodos sugeriram agrupar em dois clusters, embora realizou-se o 

teste de três clusters para observar se as trajetórias do Oceano Pacífico seriam 

marcadas, o terceiro cluster médio tinha uma componente semelhante ao primeiro, 

mantendo-se os dois grupos iniciais. O cluster 1 (C1) corresponde a 76,7% das retro 

trajetórias e a retro trajetória média teve direção noroeste. Por outro lado, o cluster 2 

(C2) representou o 23,3% das trajetórias com média de componente sudeste.  

FIGURA 22 — Retro trajetórias horárias (linhas azuis) de 120 horas chegando em Cochabamba em 
setembro de 2019, junto com o valor médio por cluster é indicada pela linha verde (C1) e roxa (C2). 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 Os clusters das retro trajetórias chegando a um local receptor geralmente 

correspondem aos diferentes padrões de circulação sinóticos (BORGE et al., 2007). 

Isto pode ser observado com as retro trajetórias do C1, oriundas do norte e noroeste 

da Bolívia, seguindo os padrões sinóticos da região (ver seção 2.3) durante as três 

primeiras semanas de setembro e passando por focos de queima nessa região. Esse 

padrão mudou nos dias 23–29, favorecendo o transporte regional de poluentes desde 

o norte de Argentina e Paraguai (Figura 23), devido à durante grande parte do 

percorrido as trajetórias também passaram por focos de queimas.   
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FIGURA 23 — Retro trajetórias horárias (linha azul) chegando à estação de Parque Kanata (ponto amarelo) durante o período 19–30 de setembro de 2019. 
Os pontos vermelhos representam os focos de queima dos 5 dias que duram as retro trajetórias 

 
Fonte: Autoria própria (2021)
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Essas variações regionais do estado do tempo respondem às circulações 

atmosféricas que são dinâmicas (GARREAUD; ACEITUNO, 2007). Por tanto, foram 

analisadas as cartas sinóticas de 850 e 250 hPa para os dias 19 de setembro (cluster 

C1) e 27 de setembro (cluster C2), nos quais foi identificado um potencial transporte 

regional de poluentes segundo a Figura 21. No dia 19 de setembro, uma circulação 

anticiclônica com o centro entre Peru e Bolívia foi observada na alta troposfera (250 

hPa, Fig. 24a), estendendo-se sobre boa parte do Brasil. Já na troposfera baixa (850 

hPa, Fig. 24b), atou uma ampla circulação anticiclônica associada ao Anticiclone 

Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) (INPE-CPTEC, 2019a). Também foi observada a 

atuação do Jato de Baixos Níveis, que deslocou as massas de ar desde latitudes 

baixas até médias na troposfera baixa, possivelmente transportando poluentes 

emitidos pelas queimadas no norte do país como relatado por outros autores (INPE-

CPTEC, 2019a; LONGO et al., 2006; ULKE; LONGO; DE FREITAS, 2011). As 

trajetórias passaram por áreas com focos de queima (Figura 23), contribuindo para as 

altas concentrações de MP10 persistentes no período 17–21 de setembro nas três 

estações de monitoramento de Cochabamba (Figura 21).  

No dia 27 de setembro, foram identificadas duas circulações anticlônicas na alta 

atmosfera (Figura 24c); a primeira atuando no oeste do continente com centro sobre 

o oceano Pacífico, e a segunda, entre o nordeste do continente e o oceano Atlântico. 

A interação entre estes sistemas gerou regiões com escoamento difluente em altura, 

que induziram a convergência de massas de ar em baixos níveis. Isto contribuiu para 

o desenvolvimento de sistemas convectivos em áreas da Amazônia principalmente. 

Já na baixa atmosfera (Figura 24d), a presença do cavado em níveis superiores 

também se reflete neste nível (INPE-CPTEC, 2019b). Essa mudança da circulação 

atmosférica favoreceu o transporte regional de poluentes desde o norte de Argentina 

e Paraguai, já que essas massas de ar durante grande parte do percurso passaram 

por áreas com focos de queimas (Figura 23). O aumento do O3 ao longo do dia foi 

persistente durante os dias 24–27 de setembro.  Porém, não foi registrado um 

aumento simultâneo de PM10 (Figura 21), possivelmente devido à maior distância 

percorrida por essas massas de ar e ao menor tempo de residência na atmosfera.  
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FIGURA 24 — Cartas sinóticas de 250 e 850 hPa para 19 de setembro (a, b) e 27 de setembro de 
2019 (c, d). Na carta de 250 hPa, as linhas continuas azuis representam as linhas de fluxo e o 

sentido, as linhas tracejadas vermelhas e laranja indicam o Jato Subtropical. Na carta de 850 hPa, as 
linhas continuas laranjas são linhas de fluxo e o sentido, as linhas azuis indicam a direção e 

velocidade do vento, a linha preta sólida a isoterma de 0 °C e as tracejadas as isotermas de 2 e -2 °C. 
Nas duas cartas os números vermelhos representam a temperatura do ar e os verdes o ponto de 

orvalho. 

 
Fonte: Extraído do Boletim Técnico do INPE–CPTEC (2021) 
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4.4.3 Análise da probabilidade de contribuição – PSCF 

O cálculo de probabilidade PSCF focou no período noturno para reduzir a 

influência das fontes de emissão locais de MP10 e porque o O3 é formado só em 

presencia de radiação solar. Os períodos noturnos considerados foram: 22–04 h para 

MP10 devido ao menor tráfego veicular, e 19–06 h para O3 sendo o horário entre o pôr 

e o nascer do sol. As concentrações noturnas são apresentadas na Figura 25, junto 

com o percentil 70 (P70) que foi usado no cálculo de probabilidades.  

FIGURA 25 — Série horária noturna para setembro de 2019, a) MP10 de 22–04 h e b) O3 de 19–06 h. 
As linhas descontinuas representam o percentil 70.  

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Os valores mínimos de MP10 aumentaram nos primeiros dias de setembro e na 

segunda quinzena de 20–80 para 40–180 µg/m3 (Figura 25a). Entretanto, os mínimos 

de O3 aumentaram em três períodos (5–9, 17–19 e 25–27 de setembro), 

especialmente nos dias 25–27 quando dobraram os máximos observados no início do 

mês (Figura 25b). Além disso, essas altas concentrações de O3 durante à noite (35–

40 µg/m3), foram similares às concentrações máximas observadas durante às 12–15 

h em vários dias das duas primeiras semanas do mês (ver Apêndice E). 

As altas concentrações noturnas de MP10 (>P70), segundo os resultados da 

função PSCF (Figura 26a), tem maior probabilidade (25–30%) de serem oriundas de 

duas áreas; a primeira uma pequena área no noroeste no país, onde foram 
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observados focos de queima durante vários dias de setembro (Figura 23), e a segunda 

área mais próxima à cidade de Cochabamba em direção ao leste. Já para as altas 

concentrações de O3 (Figura 26b) as maiores probabilidades (30–35%) estão 

associadas as mesmas áreas do MP10 com a diferença de serem um pouco maiores. 

Além disso, pode ser observada uma terceira área comprida em direção ao sul do 

país, com origem no Paraguai e norte de Argentina, onde foram observados focos de 

queima durante a última semana de setembro.   

FIGURA 26 — Probabilidade PSCF das concentrações de MP10 (a) e O3 (b) para o percentil 70 nos 
períodos noturnos de setembro de 2019. O ponto preto indica a localização da cidade de 

Cochabamba. 

 
Fonte: Autoria própria (2021) 

Esses resultados sugerem que a cidade de Cochabamba observou aumentos 

noturnos das concentrações de MP10 e O3 durante alguns dias nas três primeiras 

semanas de setembro de 2019, associados ao transporte regional de poluentes 

oriundos de queimadas no norte do país e no noroeste do estado de Santa Cruz, com 

maior probabilidade de contribuição dessas duas áreas para o O3. Já na última 

semana de setembro, queimadas no Paraguai e norte de Argentina contribuíram com 

altas concentrações de O3 (20–40 µg/m3) em Cochabamba à noite ajudado pela 

configuração anticiclônica (seção 4.4.2) na alta troposfera que também influiu na baixa 

troposfera. 
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As probabilidades relativamente baixas (menores que 35%) de que o aumento 

de poluentes em Cochabamba seja devido ao transporte regional podem ser 

explicadas por ter escolhido um período de estudo curto e somente horários noturnos. 

Além disso, uma característica da função PSCF é que não identifica as possíveis 

fontes de emissões na escala local. Por tanto, o restante da probabilidade (65–70%) 

dessas concentrações altas tanto de MP10 quanto de O3 poderiam ser atribuídas a 

contribuições locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 
 

 

5 SUMÁRIO E CONCLUSÕES  

O pressente estudo é pioneiro na Bolívia, já que aborda o impacto das queimas 

de biomassa na qualidade do ar nas maiores cidades do país, La Paz, Cochabamba 

e Santa Cruz. O estudo focou nas concentrações de MP10 e O3 medidos in situ 

fornecidas pela Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar das cidades, e foi 

complementado com dados de CO e AOD obtidos via satélite dos sensores TROPOMI 

e MODIS respectivamente, além de dados assimilados de reanálise EAC4 para O3 e 

MP2,5.  

As condições meteorológicas locais foram estudadas para estabelecer a 

relação com a qualidade do ar nas cidades. Em SC as maiores precipitações, umidade 

relativa e altura da CLP favoreceram a dispersão dos poluentes, embora seja a maior 

cidade do país e com alto trafego veicular, as médias diárias de MP10 foram 

relativamente baixas (20–50 µg/m3) o ano inteiro. De forma contrária, a baixa umidade 

relativa e a escassa precipitação em CB, junto com as menores alturas da CLP e a 

topografia de vale, favoreceram as altas concentrações diárias de MP10 (50–120 

µg/m3), ultrapassando os limites máximos recomendados pela OMS durante a maior 

parte do ano no centro da cidade.   

Durante a temporada de queimadas, principalmente em setembro, as planícies 

orientais foram altamente impactadas pela fumaça dos incêndios e a região do 

Altiplano apresentou uma baixa carga de aerossóis. Isso foi resultado da interação de 

quatro componentes que dominaram a circulação atmosférica na América do Sul: a 

Baixa do Chaco, a Alta da Bolívia, o JBN e o ZCAS. O JBN foi a componente 

dominante no transporte dos poluentes emitidos pelas queimadas na região 

Amazônica e do Cerrado (no Brasil e Bolívia) para o sul do continente em direção ao 

oceano Atlântico, seguindo uma trajetória paralela à Cordilheira dos Andes.  

O impacto das queimadas regionais na qualidade do ar urbano foi quantificado 

para CO e AOD (informação de satélite na coluna total da atmosfera) e para O3 e 

MP2,5 (dados assimilados na baixa troposfera). A cidade de SC foi a mais afetada pela 

proximidade das queimas de biomassa, com concentrações de MP2,5, O3, CO e AOD 

que aumentaram 1,4–2,4 vezes em relação ao período sem queimadas. Em LP e CB, 

não foram observados aumentos de AOD na temporada de queimas, mas sim de 



73 
 
 

 

MP2,5, O3 e CO. No entanto, esses aumentos foram entre 1,1–1,3 e 1,1–1,6 vezes 

para LP e CB, respectivamente.  

Foi encontrada forte evidência na cidade de CB do transporte regional de 

poluentes oriundos das queimas de biomassa em setembro de 2019, baseado: i) nos 

altos valores de AOD na região, ii) episódios de altas concentrações noturnas de MP10 

(80–180 µg/m3) e O3 (20–45 µg/m3) medidas in situ, ressaltando o evento dos dias 25 

a 27, onde os valores noturnos de O3 foram comparáveis aos máximos diurnos, e iii) 

trajetórias das massas de ar sobre regiões com alto número de focos de incêndio, 

provenientes do norte e noroeste do país, e na última semana  do mês oriundas do 

norte da Argentina e Paraguai. 

Finalmente, a análise PSCF aplicada ao percentil 30 e 70 das concentrações 

noturnas de MP10 e O3 indicou probabilidade média (35–50%) que a fumaça dos 

incêndios do norte do estado de La Paz e o noroeste do estado de Santa Cruz, além 

dos incêndios no Brasil e Peru perto da fronteira no norte do país, contribuíram com 

esses valores altos durante as três primeiras semanas. No entanto, o maior evento de 

altos valores de O3 em CB foi decorrente dos incêndios localizados no norte de 

Argentina e Paraguai. Isto indica que a qualidade do ar urbano pode ser afetada por 

poluição transfronteiriça e, por tanto, os países da região deveriam cooperar para 

conjuntamente implementar políticas de controle e redução das queimadas. Essa 

ação coordenada permitiria proteger a saúde da população humana e os 

ecossistemas diretamente afetados, além de reduzir o impacto no aquecimento global. 
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6 RECOMENDAÇÕES 

a) Fornecer maior suporte, principalmente financeiro, às redes de monitoramento 

para manutenção, calibração e reparação dos equipamentos. A rede MoniCA 

funciona desde 2003, mas foram observados períodos muito longos (meses até 

anos) sem medições, decorrente da falta de reparação e manutenção. 

b) Estruturar as redes de monitoramento da qualidade do ar para observar as 

diferentes contribuições de poluentes, tanto no nível local quanto regional. Para 

isso, o ideal seria contar com estações de monitoramento urbano (instaladas no 

centro da cidade), de concentração de fundo urbano (situadas na área urbana, 

porém afastadas de fontes locais de emissão) e rurais (sem fontes de poluição 

locais ou urbanas).  As medições em estações rurais ajudam a determinar as 

contribuições regionais, por exemplo, a queima de biomassa poderia ser 

observada nessa estação já que somente o transporte regional poderia explicar 

aumentos de concentração na estação rural, principalmente de O3 e MP2,5 que 

tem um tempo de vida médio de semanas até meses.   

c) Acrescentar o monitoramento do MP2,5 nas estações existentes porque afeta mais 

a saúde que o MP10, contribuindo no incremento da morbidade e mortalidade por 

doenças cardíacas e respiratórias. Além disso, o MP2,5 é emitido na queima de 

biomassa e, devido a seu tempo de residência na atmosfera, pode ser 

transportado em larga escala ajudando a determinar o transporte regional.  

d) Realizar campanhas de caracterização química do material particulado para 

determinar o perfil físico-químico e identificar as fontes de emissão. Esse 

monitoramento detalhado deveria acontecer nos períodos de queimadas e 

também no inverno, quando as concentrações de material particulado são mais 

altas. Também poderiam ser incluídas medições de traçadores químicos de 

queimas de biomassa (levoglucosan, manose, galactose, potássio, COVs, dentre 

outros) e comparar os períodos com e sem queimadas. 

e) Quantificar o impacto das queimadas na qualidade do ar urbano em base a 

informação horária in situ e para vários poluentes e contrastar esses resultados 

com o impacto estimado em base a informação de satélite e assimilada neste 

estudo.  
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f) Monitorar simultaneamente as condições meteorológicas (temperatura do ar, 

umidade relativa, precipitação, velocidade e direção do vento) e poluentes 

atmosféricos em todas as estações de monitoramento da rede, devido à influência 

da meteorologia sobre a dispersão dos poluentes.  

g) Sugere-se atualizar os padrões nacionais da qualidade do ar em concordância 

com os limites máximos recomendados pela OMS, já que a legislação boliviana 

atual é antiga (1995). A legislação nacional é muito permissiva indicando que a 

qualidade do ar urbano é boa, mas a população poderia estar exposta a poluentes 

em níveis nocivos à saúde, como foi observado na cidade de Cochabamba. 
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APÊNDICE A -  REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR   

(REDE MONICA) 

 

O projeto “Ar Limpo”, da cooperação Suíça executado por Swisscontact junto 

com universidades e governos municipais das maiores cidades da Bolívia, 

implementaram as Redes de Monitoramento da Qualidade do Ar (Rede MoniCA) nas 

cidades de La Paz, El Alto, Cochabamba e Santa Cruz a partir de 2003. Nos anos 

2012 e 2013, foram implementadas redes de monitoramento em outras cidades 

menores como Trinidad, Quillacollo, Oruro, Potosí, Sucre e Tarija. Finalmente em 

2015, foi instalada uma rede em Tiquipaya (MMAYA, 2016b). A Figura A1 mostra a 

localização das estações da rede MoniCA. 

FIGURA A1 — Localização das estações da Rede MoniCA por estado na Bolívia 

 
FONTE: Autoria própria (2020) 

 

A rede MoniCA é gerenciada pelos governos municipais ou estaduais, que 

assumem a responsabilidade de organizar, gerenciar técnica e administrativamente, 

implementar, operar e manter a rede (VÁSQUEZ; VARGAS, 2016). Todas as redes 
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são reguladas por uma instancia superior, o Ministério de Meio Ambiente e Água 

(MMAyA) pertencente ao Governo Central Nacional, a través do Programa Nacional 

da Qualidade do Ar. A Figura 6 mostra a distribuição das estações na Bolívia.  

A Rede MoniCA trabalha com metodologia passiva e ativa para o 

monitoramento de poluentes. A metodologia principal é passiva em base ao processo 

de difusão dos gases para o monitoramento de ozônio com o método de Monn e 

Hargartner (MONN; HANGARTNER, 1990) e dióxido de nitrogênio (NO2) com o 

método Palmes (CAPE, 2009). Utiliza metodologia ativa on-line e off-line para MP10,no 

modo off-line segundo o método gravimétrico com amostradores de baixo volume 

(VÁSQUEZ; VARGAS, 2016). No modo on-line utiliza analisadores automáticos para 

medir MP10 na maioria das estações e em algumas estações para monitorar O3, NO2, 

CO e dióxido de enxofre (SO2) (MMAYA, 2016b).  

Os instrumentos automáticos utilizam as propriedades físicas e/ou químicas 

dos poluentes para determinar sua concentração convertendo os sinais físico-

químicos em sinais elétricas (VÁSQUEZ; VARGAS, 2016). As observações são 

armazenadas em base horária a partir de medições cada 15 minutos no caso dos 

gases, e cada 30 minutos no caso do MP10. No entanto, poucos laboratórios da rede 

MoniCA operam esses instrumentos pelo alto custo. Os analisadores de O3 utilizam o 

método de fotometria UV baseado na Lei de Beer-Lambert (NAWAHDA, 2015). O 

princípio de funcionamento dos analisadores de NOx é por reação de 

quimiluminescência (ALLEN et al., 2018; NAVAS; JIMÉNEZ; GALÁN, 1997), o SO2 é 

medido por florescência pulsante (LUKE, 1997; MOHN; EMMENEGGER, 2014), e o 

CO pela absorção de radiação infravermelha (DINH et al., 2016; WINFRIED 

SPEETER, HERXHEIM, 1979). Finalmente, os analisadores de MP10 utilizam 

atenuação de radiação beta (MCMURRY, 2000; PARK et al., 2011). A Tabela A1 

detalha os poluentes medidos com analisadores automáticos. 
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TABELA A1 — Poluentes medidos com analisadores automáticos e o número de estações de 
monitoramento para cada Rede MoniCA. 

Rede MoniCA MP10 NOx NO NO2 O3 CO SO2 

La Paz  1 1 1 1 1 1 - 

El Alto 1 - - - - - - 

Cochabamba 4 2 2 2 2 - 1 

Quillacollo 1 - - - - - - 

Tiquipaya 1 - - - - - - 

Oruro 1 - - - - - - 

Potosí 1 - - - - - - 

Sucre 1 - - - - - - 

Tarija 1 - - - - - - 

Trinidad 1 - - - - - - 

Santa Cruz 1 1 1 1 1 1 - 

FONTE: Autoria própria (2020), em base a MMAYA (2016b) 

 

A informação foi solicitada às redes de La Paz, El Alto, Cochabamba e Santa 

Cruz para o período 2010–2019. Foram considerados os anos de 2017 à 2019 para 

este estudo, já que foi o período com dados mais atuais e válidos na maior quantidade 

de estações. Os dados de El Alto não foram incluídos porque estavam disponíveis 

apenas para o período 2012–2014. Embora os dados brutos da rede de Santa Cruz 

são adquiridos em base a 15 ou 30 min, foram disponibilizados como valores diários.  

 

TABELA 8 
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APÊNDICE B -  COMPARAÇÃO DO VENTO EM COCHABAMBA 

 

No caso da cidade de Cochabamba, é possível realizar uma comparação do 

vento medido entre as estações meteorológicas da Rede MoniCA com os dados 

METAR do Aeroporto para analisar a distribuição espacial na área de estudo. As 

distâncias das estações de Coña Coña (CC), Fuerza Aérea (FA) e Semapa (SE) ao 

aeroporto são de 4,78; 1,55 e 5,85 km, respectivamente.  

Os anemômetros tanto das estações da Rede MoniCA quanto do aeroporto 

estão instalados a uma altura padrão de 10 m, no entanto as estações da rede estão 

próximas a avenidas na área urbana, o que pode afetar as medições já que mesmo 

pequenas obstruções causam mudanças importantes na velocidade e desvios na 

direção do vento (WMO, 2008). Os dados meteorológicos do aeroporto foram obtidos 

de Iowa State University (https://mesonet.agron.iastate.edu/). Essa informação 

METAR é expressa a cada hora e com valores arredondados em números inteiros e 

no caso da DV expressa cada 10°. 

Foram comparados só os dados horários simultaneamente válidos em todas as 

estações durante o período 2017-2019. As rosas dos ventos (Figura B1) indicam que 

a estação de CC discrepa com as outras estações tanto na velocidade do vento quanto 

na direção predominante, com valores de VV inferiores a 2 m/s e direção 

predominante do norte, o que não é visto com tanta frequência nas outras estações.  

As maiores frequências na VV nas estações SE, FA e Aeroporto são similares 

entre 2-6 m/s. A maior percentagem de calmarias (29,8%) no Aeroporto, pode ser 

atribuída à expressão da VV em números inteiros na mensagem METAR e quando as 

velocidades são muito baixas são informadas como zero. A direção predominante em 

FA e Aeroporto é do sudeste (22% e 16%), e do vento sul (29%) na estação SE. 

A correlação linear da VV medida na rede MoniCA e no aeroporto é 

apresentada na Figura B2. As menores correlações correspondem as estações de CC 

e SE (R de 0,52 e 0,54 respectivamente), e a estação de FA apresentou a maior 

correlação (R=0,76).   
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FIGURA B1 — Rosas de ventos das estações meteorológicas de Cochabamba durante o período de 
estudo (2017–2019). 

 

FONTE: Autoria própria (2021) 

 

FIGURA B2 — Correlação linear da VV entre as estações da Rede MoniCA com o Aeroporto. R é o 
coeficiente de Pearson. 

 

FONTE: Autoria própria (2021) 
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Tendo em conta ao aeroporto como estação de referência por terem que 

cumprir com padrões internacionais, realizou-se uma intercomparação de cada 

estação da rede respeito ao aeroporto (Figura B3) com a função pollutionRose do 

pacote Openair do software R. O gráfico mostra os sesgos na direção do vento 

principalmente, mas também na velocidade. Os dados da estação de referência 

(aeroporto) são subtraídos nos dados da estação sendo comparada e as diferenças 

são apresentadas como uma rosa de poluição (CARSLAW, 2019). Observa-se mais 

sesgos negativos para VV nas estações de CC e SE; sendo os sesgos positivos 

maiores em FA e SE. No entanto, a frequência de sesgos por cima de 2 m/s é maior 

em SE. Enquanto à DV as maiores frequências das menores diferenças são 

encontradas na estação FA, seguida de CC e finalmente SE apresenta maiores 

diferenças na DV.  

Por tanto, esse estudo trabalhou com a VV e DV da estação de Fuerza Aérea 

para descrever as condições meteorológicas gerais da cidade. No entanto, a 

informação da estação Semapa foi usada para casos específicos. 

 

FIGURA B3 — Diferença de DV e VV entre dois grupos de dados, os tons vermelhos representam 
sesgos positivos respeito ao grupo de dados de referência. 

Coña Coña Fuerza Aérea Semapa 

   

 

FONTE: Autoria própria (2021) 
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APÊNDICE C -  PADRÕES DE QUALIDADE DO AR  

 

Os padrões de qualidade do ar na Bolívia estão regulamentados pelo 

Reglamento en Materia de Contaminación Atmosférica (RMCA) de 1995 (Tabela C1). 

Como os padrões nacionais estão desatualizados, os municípios adotaram os padrões 

da norma boliviana NB-62011, mesmo não sendo de cumprimento obrigatório. Por sua 

vez, a NB-62011/2018 está baseada em grande parte nos limites recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS).  

 

TABELA C1 — Comparação de padrões de qualidade do ar dos poluentes critério 

Poluente 
critério 

Período 
Concentração limite (µg/m3) 

RMCA/1995 NB 62011/2018 OMS/2021 

MP10 24 h 150 50 454 

 1 ano 501 201 15 

NO2 24 h 150 150 25 

 1 ano - 401 10 

O3 83 2362 100 100 

 1 ano - 601 60 
1 Média geométrica 
2 Média de 1 h  
3 Máximo diário da média de 8 h 
4 Percentil 99 

 

FONTE: Autoria própria (2020), em base a IBNORCA (2018), Ley 1333 (1992) e WHO (2021) 

 

TABELA 9 
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APÊNDICE D -  CONDIÇÕES METEOROLÕGICAS EM COCHABAMBA 

DURANTE O ESTUDO DE CASO 

 

FIGURA D1 — Série horária da altura da CLP em Cochabamba para setembro de 2019 
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APÊNDICE E -  POLUNTES MEDIDOS NAS ESTAÇÕES DE COCHABAMBA 

DURANTE O ESTUDO DE CASO  

 

FIGURA E1 — Série horária das concentrações de MP10 das estações FA, PK e SE para setembro de 
2019 

 

 

FIGURA E2 — Série horária de O3 da estação PK para setembro de 2019 

 

 

 


