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LARA, Camila. Contribuições da queima de biomassa local e regional para o 
deterioro da qualidade do ar urbano. 2021. Número total de folhas: 97. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
Londrina, 2021. 

RESUMO 

No Brasil, a queima de florestas e pastagem no setor agrícola ocorre principalmente 
nos biomas Amazônia e Cerrado e, dependendo das condições meteorológicas, os 
poluentes emitidos podem ser transportados grandes distâncias. Este estudo focou 
no impacto da queima de biomassa nas escalas local e regional na qualidade do ar 
em Londrina (PR). A campanha de monitoramento realizada no câmpus da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) mediu as concentrações dos 
óxidos de nitrogênio (NOx), ozônio (O3), material particulado fino (MP2,5), número de 
partículas (NP) e black carbon (BC) entre julho e outubro de 2016. As concentrações 
dos poluentes foram analisadas com estatística descritiva e ciclos diários, e as 
possíveis fontes de poluição foram identificadas com o método Conditional Bivariate 
Probability Function (CBPF). Os eventos de poluição local foram analisados a partir 
das séries temporais (2 minutos) dos poluentes e o exponente de absorção de 
Ångström (Å370/880). Já os eventos regionais foram estudados a partir das séries 
horárias dos poluentes medidos e variáveis meteorológicas, análise de clusters das 
retrotrajetórias das massas de ar, ocorrência dos focos de incêndio, e as 
concentrações modeladas de O3 e das partículas oriundas das queimadas, como 
também a análise das condições sinóticas em superfície e altura. Determinou-se que 
o local de estudo apresentou baixo impacto de emissões veiculares, no entanto, teve 
alta influência de queimas locais de biomassa e/ou resíduos sólidos e transporte 
regional de fumaça oriunda de queimadas. Identificou-se um evento de queima na 
escala local em que as concentrações de MP2,5, NP e BC no comprimento de onda 
370 nm, aumentaram 6,0, 5,3 e 4,5 vezes, respectivamente, quando comparadas com 
um período de referência. Além disso, o vento fraco favoreceu a permanência de 
relativamente altas concentrações dos poluentes por várias horas. Por outro lado, se 
identificaram três eventos na escala regional em que as concentrações de MP2,5, 
BC370 e O3 foram (2,5–2,8), (1,7–2,8) e (1,4–1,5), vezes maiores, respectivamente, 
com relação ao período de referência, e a contribuição regional de O3 foi de 61 µg m-

3, consistente com estudos prévios no Brasil. o Jato de Baixo Nível (JBN) favoreceu o 
transporte de fumaça de queimadas oriundas do Cerrado e interior de São Paulo que 
contribuíram para o deterioro da qualidade do ar em Londrina. Além disso, outros 
eventos sinóticos na baixa troposfera favoreceram o acúmulo (frente estacionária 
sobre a região de estudo) ou a remoção (passagem de uma frente fria com 
precipitação pós-frontal) dos poluentes. Por tanto, é indispensável eliminar ou reduzir 
a queima de biomassa antropogênica no Brasil, já que afeta não apenas a região onde 
ocorre, mas também contribui ao deterioro da qualidade do ar nas regiões onde são 
transportados os poluentes. 
 
Palavra-chave: queimadas antropogênicas, transporte regional, black carbon, MP2,5, 

ozônio. 

 



 
 

LARA, Camila. Local and regional contributions of biomass burning to the 
deterioration of the urban air quality. 2021. Total number of pages: 97. Dissertation 
(Master in Environmental Engineering) – Federal University of Technology – Paraná, 
Londrina, 2021. 

ABSTRACT 

In Brazil, the burning of forest and grass in the agricultural sector occurs mainly in 
Amazon and Cerrado biomes and, depending on weather conditions, the emitted 
pollutants can be transported long distances. This study focused on the impact of 
biomass burning events at the local and regional scales on the air quality in Londrina 
(PR). The monitoring campaign conducted on the campus of the Federal Technological 
University of Paraná (UTFPR) measured the concentrations of nitrogen oxides (NOx), 
ozone (O3), fine particulate matter (PM2,5), particle number (NP) and black carbon (BC) 
between July and October 2016. Pollutant concentrations were analyzed with 
descriptive statistics and daily cycles, while the source identification was performed 
with the Conditional Bivariate Probability Function (CBPF). Local events were 
characterized by analyzing 2-min pollutant concentrations and the Ångström 
absorption exponent (Å370/880). On the other hand, regional events were studied based 
on the time series of pollutants and meteorological variables, the analysis of the air 
mass back-trajectories, occurrence of fire foci, and modelled concentrations of O3 and 
burning particles, as well as surface and height analysis of synoptic conditions. It was 
determined that the study site had a small influence from vehicle emissions, but local 
burning of solid waste/biomass and regionally transported biomass smoke largely 
affected the air quality on some occasions. The concentrations of PM2,5, NP and 
BC370 in the local scale, increased 6.0, 5.3 e 4.5 times, respectively, when compared 
to a reference period. Moreover, weak winds favored the persistence of relatively high 
pollutant concentrations for several hours. On the other hand, three regional events 
were identified with concentrations of PM2,5, BC370 and O3 that were (2.5–2.8), (1.7–
2.8) and (1.4–1.5) time higher, respectively, in relation to the reference period, and the 
regional contribution of O3 was 61 µg m-3, consistent with previous studies in Brazil. 
The South American Low-Level Jet favored the transport of smoke from biomass fires 
in the Cerrado biome and the interior of São Paulo state, contributing to deteriorate the 
air quality in Londrina. Other synoptic events in the low troposphere also favored the 
accumulation (a stationary front) or removal (cold front passage with postfrontal 
precipitation) of pollutants. Therefore, it is essential to eliminate or reduce the 
anthropogenic burning of biomass in Brazil, since it affects not only the region where 
it occurs, but also contributes to the deterioration of the air quality in the regions where 
the pollutants are transported. 

 
Keywords: Anthropogenic biomass burning, regional transport, black carbon, PM2.5, 

ozone.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A queima de biomassa, na forma de incêndios florestais, é uma das maiores 

fontes de poluentes atmosféricos (gases e material particulado) na escala global, com 

impactos negativos no clima, nos ciclos biogeoquímicos e na saúde humana 

(ANDREAE, 2019; FORSTER et al., 2007). Estima-se que 30% das emissões globais 

de material particulado têm origem na queima de floresta e grama no setor agrícola 

para remover resíduos e vegetação acumulada para depois plantar ou criar gado 

(POWER, 2003; TEN HOEVE et al., 2012). A queima de biomassa também é realizada 

para controlar pragas, insetos,  ervas daninhas e mobilizar nutrientes (fixar ou 

volatilizar) (CRUTZEN; ANDREAE, 2016), ou com fins energéticos para cozinhar, 

iluminar e/ou aquecer (WHO, 1999). 

A nível mundial, a justificativa para manter áreas grandes de floresta primária 

(aquelas sem intervenção humana) são os serviços ambientais fornecidos como 

biodiversidade, ciclagem de água e armazenamento de carbono (FEARNSIDE, 2004), 

além de preservar a sociodiversidade que inclui as culturas indígenas. A quantidade 

de carbono absorvido como dióxido de carbono (CO2) pelas florestas secundárias 

(áreas desmatadas que depois de abandonadas pelo agronegócio se regeneram) é 

pequena quando comparada com a emissão inicial. Isto se deve à menor quantidade 

de biomassa por hectare e aos solos compactados e esgotados de nutrientes em 

comparação com a floresta primária (FEARNSIDE, 2006).   

Os países em desenvolvimento contribuem com 80% da queima de biomassa 

a nível global e estão principalmente localizados nos trópicos e subtrópicos da África, 

sudeste da Ásia e América do Sul (ANDREAE et al., 2001; DO CARMO et al., 2010). 

No Brasil, a queima de biomassa antropogênica ocorre principalmente na Amazônia, 

Cerrado e Pampa, intensificada durante a estação seca (julho a setembro) (PIVELLO, 

2011). No Brasil na estação seca, por exemplo, foram identificados 114.968 focos de 

incêndio, enquanto o número caiu para 12.709 na estação chuvosa (dezembro 2019 

a fevereiro 2020) (INPE, 2020).  

Dependendo das condições meteorológicas, os compostos oriundos da queima 

de biomassa podem ser transportados e dispersados, atravessando fronteiras 

geopolíticas ou zonas geográficas (DE OLIVEIRA et al., 2016; FREITAS et al., 2005a), 

e até sofrer transformações que alteram as suas características físico-químicas 

(ANDREAE et al., 2001). O transporte transfronteiriço é um evento difícil de mitigar, já 
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que depende de diferentes fatores, como a adoção de ações de controle pelos países 

e as condições ambientais (TARGINO et al., 2013). 

Andreae et al. (2001) observaram o transporte de fumaça oriunda de grandes 

incêndios florestais e de savana na região de transição entre Brasil (Roraima) e 

Venezuela. A fumaça liberada nesta área é transportada para a bacia amazônica 

pelos ventos alísios, elevando-se para a alta troposfera e se deslocando para o oeste 

pela circulação Hadley, atingindo Guiana e Suriname. Freitas et al. (2005a) relataram 

que o sistema de alta pressão no Atlântico Sul subtropical desenvolve um papel 

importante no transporte de plumas de poluentes desde a região da Amazônia até o 

Sul do Brasil. Esse sistema impede a passagem de frentes frias chuvosas, com 

acumulação de poluentes atmosféricos por períodos prolongados (DE OLIVEIRA et 

al., 2016). Targino et al. (2019) quantificaram a contribuição do transporte regional de 

O3, analisando dados in situ em combinação com co-poluentes (NOx, MP2,5 e MP10) 

em 26 locais dos estados de São Paulo e Paraná, Brasil, entre setembro e outubro do 

período 2014 a 2017. Na pesquisa, os autores identificaram que o transporte regional 

de partículas e gases oriundos da queima de biomassa (em áreas remotas ou 

próximas) se sobrepõe às emissões locais, deteriorando a qualidade do ar em cidades 

médias e grandes. A queima de biomassa, por exemplo, pode contribuir com um 

aumento da concentração de O3 entre 23 e 41%.   

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A partir do contexto relatado, se identificou a necessidade de analisar em 

detalhe o impacto das queimas de biomassa na qualidade do ar da cidade de 

Londrina, que é a segunda mais populosa do estado do Paraná (IBGE, 2019). Estudos 

prévios mostram que a qualidade do ar em Londrina é afetada pela queima de 

biomassa na escala local (KRECL et al., 2021a) e regional (KRECL et al., 2016; 

TARGINO et al., 2019). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o impacto dos poluentes oriundos da queima de biomassa na escala 

local e regional na qualidade do ar em Londrina, Paraná, nos meses de julho a outubro 

do ano de 2016.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudar a variabilidade temporal e o ciclo diário para os dias de semana e fins 

de semana de NOx, O3, MP2,5, NP e BC; 

Identificar as possíveis fontes de emissão dos poluentes na escala local e 

regional; 

Analisar a variação das concentrações dos poluentes durante os episódios de 

transporte regional e eventos de queima local; 

Estabelecer quais condições meteorológicas e sinóticas favorecem o transporte 

regional dos poluentes oriundos das queimas de biomassa e seu efeito sobre a 

qualidade do ar; 

Identificar a origem e trajetória dos poluentes medidos no local receptor; 

Estimar as contribuições locais e regionais do O3.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A biomassa é definida como todo material biológico que pode potencialmente 

ser queimado (e.g. vegetação, madeira, excremento de animais). A queima de 

biomassa emite gases e material particulado, resultado da combustão incompleta da 

matéria orgânica (BOUCHER, 2015).  

 

3.1 POLUENTES LIBERADOS PELA QUEIMA DE BIOMASSA 

 

O processo de combustão apresenta três fases: ignição, combustão com 

chama e combustão sem chama. A ignição é o início da combustão e depende do tipo 

e umidade da biomassa, assim como das condições ambientais. A combustão com 

chama inclui os processos de hidrolização, oxidação e desidratação, garantindo uma 

queima completa com temperaturas que podem atingir 1.800 K, com um tempo de 

duração de uma hora ou menos. Na combustão sem chama a queima é incompleta, 

com temperaturas abaixo de 1.000 K que oxidam e quebram a biomassa, sendo 

responsável pela emissão da maior parte do material particulado, com tempo de 

duração de horas até semanas (FINLAYSON; PITTS, 2000; FREITAS et al., 2005a). 

A biomassa seca está constituída principalmente por carbono (entre 30 e 60% 

com base no teor de cinzas) e oxigênio (entre 30 e 40%, essencial para o processo 

de combustão), além de outros compostos que contribuem com menos de 1% da 

fração (nitrogênio N, enxofre S e cloro Cl) (YADAV; DEVI, 2018). Na combustão 

completa, a biomassa é majoritariamente (90%) convertida em CO2, CO e água 

(BØLLING et al., 2009). No entanto, na queima incompleta (sob condições de 

insuficiente oxigênio e baixas temperaturas) se emite uma grande variedade de gases 

e partículas que afetam a atmosfera e a saúde humana. Entre os gases estão: CO2, 

CH4, CO, COVT, N2O, NOx (NO e NO2), NH3, NH4 e SO2 (CHEN et al., 2017; 

CRUTZEN; ANDREAE, 2016; WANG et al., 2012); e os principais componentes 

particulados são: material carbonáceo (black carbon BC e carbono orgânico OC), 

cinzas, Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), compostos halogenados 

(brometo de metila CH3Br e clorometano CH3Cl) e fibras vegetais (CHEN et al., 2017; 

JACOBSON, 2002; SEINFELD; PANDIS, 2016).  

Os poluentes têm um tempo de residência na atmosfera, que é definido como 

o tempo médio que uma molécula de uma certa espécie reside na atmosfera antes de 
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ser removida pelos processos de deposição ou ser transformada quimicamente em 

outra espécie (SEINFELD; PANDIS, 2016). O O3, por exemplo, e destruído 

quimicamente na baixa troposfera em regiões altamente poluídas, tendo um tempo de 

residência de horas a dias. Através da reação com O3, o óxido de nitrogênio (NO) é 

convertido em dióxido de nitrogênio (NO2), comumente referida como titulação 

química do ozônio. No entanto, o NO2 é convertido de volta para NO como resultado 

da fotólise, regenerando O3 (JENKIN; CLEMITSHAW, 2000; MONKS et al., 2015). 

Nos processos de deposição atmosférica (seca e úmida), gases e partículas 

podem ser removidos do ar, controlando assim a sua concentração. Entre os fatores 

que governam a deposição seca estão a turbulência atmosférica e as propriedades 

químicas (gases: solubilidade e reatividade) e físicas (partículas: densidade e forma) 

tanto das espécies como do solo (reatividade, estrutura) que interferem na absorção 

ou captura do aerossol1 na superfície (JACOBSON, 2002; SEINFELD; PANDIS, 

2016).  

Com relação à deposição úmida, que envolve processos microfísicos, os 

aerossóis formam núcleos de condensação nas nuvens, que consequentemente 

formam chuva e/ou pela coagulação das partículas sob as nuvens durante a 

precipitação. Oxidantes fortes como dióxido de enxofre (SO2) e NO2, por exemplo, se 

dissolvem na água (chuva, nevoeiro ou neblina) e a acidificam (JACOBSON, 2002; 

SEINFELD; PANDIS, 2016). 

O transporte dos poluentes emitidos pela queima de biomassa está associado 

com os processos de convecção e advecção. Ao ser a temperatura de emissão 

superior à da atmosfera, cria-se um refluxo positivo que os transporta verticalmente 

para cima (convecção) e pela advecção são transportados na direção horizontal, 

levando-os para regiões distantes da fonte de emissão. Alguns deles têm um tempo 

de residência de dias a semanas na camada limite planetária (CLP), já que os 

processos de remoção são mais eficientes dentro dela, porém uma vez transportados 

para a alta troposfera o tempo pode aumentar (FREITAS et al., 2005b).O QUADRO 1 

detalha as principais características, tempo de residência na atmosfera, sumidouros e 

impactos dos poluentes monitorados nesse trabalho. 

_______________  
 
1 Partículas sólidas, gotículas líquidas ou em fase mista suficientemente pequenas para permanecer 

suspensas no ar, com exceção das gotículas de nuvens, cristais de gelo e flocos de neve 
(JACOBSON, 2002). 
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QUADRO 1 – Características dos poluentes atmosféricos monitorados. 
     (continua) 

GÁS CARACTERÍSTICAS  TEMPO NA 
ATMOSFERA 

SUMIDOUROS IMPACTOS 

Ozônio 
troposférico 
(O3) 

Formado por reações 
fotoquímicas complexas com 
a oxidação de CO, CH4 e 
COV não metano na 
presença de NOx e radiação 
solar (MONKS et al., 2015). A 
concentração depende das 
fontes de emissão dos 
precursores, localização 
geográfica e condições 
meteorológicas (MONKS et 
al., 2015; YOUNG et al., 
2013).  

Dias na CLP, várias 
semanas na alta 
troposfera (FOWLER 
et al., 2008). 

Deposição seca: na vegetação e no 
solo ou absorvido pelos estomas das 
plantas. Nos lagos e oceanos, a taxa 
de absorção é menor por ser pouco 
solúvel (FOWLER et al., 2008). 
Destruição química: reação com 
NO na baixa troposfera (MONKS et 
al., 2015). Destruição halógeno-
catalítica por espécies emitidas pelo 
oceano (bromo Br e iodo I), 
formando o radical óxido de 
halogênio (XO) na camada de 
mistura (FOWLER et al., 2008).  
 

Clima: gás de efeito estufa com alta 
eficiência na absorção de radiação 
infravermelha (IV) e visível (UNEP; WMO, 
2011). Saúde: 0,15 ppm causa dor de 
cabeça e no peito, 0,25 ppm irrita as vias 
respiratórias, causa dor de garganta e 
tosse e 0,30 ppm diminui a função 
pulmonar (JACOBSON, 2002). 
Ecossistema: reduz a absorção de 
carbono nas plantas, impedido o 
crescimento e acelerando o 
envelhecimento prematuro (WHO, 2000). 

Óxidos de 
nitrogênio 
(NOx) 

O nitrogênio está presente na 
biomassa como o grupo 
amino (R-NH2), e pode ser 
liberado durante a combustão 
como NO e NO2, dentre 
outros compostos 
nitrogenados (ANDREAE, 
1991). 

Menos de um dia na 
CLP, porém na alta 
troposfera varia de 5 a 
10 dias (EHHALT; 
PRATHER, 2001).  

Oxidação de NO2 com o radical 
hidroxila (OH) na atmosfera, 
produzindo ácido nítrico (HNO3), que 
pode ser dissolvido nos oceanos, 
nas camadas de gelo ou se precipitar 
com a chuva (EHHALT; PRATHER, 
2001). Entre 30 e 40% do nitrogênio 
(NO, NO2, NH3 e HCN) liberado nas 
queimadas é transferido para o solo 
por deposição seca ou úmida, e 
reciclado como nutrientes para as 
plantas (ANDREAE, 1991; EHHALT; 
PRATHER, 2001). 

Atmosfera: NO é precursor de HNO3,  
NO3- (JACOBSON, 2002), NO2 dos 
aerossóis orgânicos secundários (WANG 
et al., 2012) e O3 (EHHALT; PRATHER, 
2001). Visibilidade: precursor do smog 
fotoquímico (CABADA et al., 2004). 
Saúde: NO2 (300 a 800 ppb) em locais 
fechados aumentam as infeções 
respiratórias. (GRAHAME; KLEMM; 
SCHLESINGER, 2014; JACOBSON, 
2002). Ecossistema: altas concentrações 
de NOx fecha os estomas reduzindo a 
fotossínteses (MUNEER et al., 2014). 
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(continua) 

 

 

PARTÍCULA  CARACTERÍSTICAS TEMPO NA 
ATMOSFERA 

SUMIDOUROS IMPACTOS 

Partículas 
ultrafinas 

Emissão direta ou formação 
por nucleação (1 e 3 nm) 
(JACOBSON, 2012; KUMAR 
et al., 2010). Aumentam seu 
tamanho (20 e 100 nm) 
através de coagulação ou 
condensação (JACOBSON, 
2012). 
 

Depende da sua 
concentração; residem 
mais tempo em baixas 
concentrações, já que 
diminui a aglomeração 
entre elas e, por tanto, a 
coagulação (TAN, 
2014). 

Deposição seca e úmida 
(JACOBSON, 2012). 

Visibilidade:  reduzem o alcance visual 
pela eficiência do espalhamento da 
radiação (dependendo da composição 
química, tamanho da partícula e 
umidade relativa do ar) (CABADA et al., 
2004). Saúde: atingem a região alveolar 
(DONALDSON et al., 2001), causando 
doenças cardiovasculares, danos ao 
sistema nervoso e mortalidade por 
câncer de pulmão (GRAHAME; KLEMM; 
SCHLESINGER, 2014; UNEP; WMO, 
2011). 
 

Black Carbon 
(BC) 

Partículas emitidas pela 
combustão incompleta, 
refratárias (temperatura de 
vaporização ~4.000 K), 
organizadas em 
aglomerados, insolúveis em 
água e pouco reativas 
quimicamente (BOND et al., 
2013). 

Dias a semanas, 
podendo ser 
transportado a escala 
regional e 
intercontinental  
(LAROSA; BUCKLEY; 
WALLACE, 2002). 

Deposição seca e úmida (BOND et 
al., 2013).  

Clima: absorve no espectro visível 
(SEINFELD; PANDIS, 2016), 
contribuindo para o aquecimento global 
(UNEP; WMO, 2011). Pode-se tornar 
núcleo de condensação nas nuvens, 
diminuindo o tamanho da gota 
(ANDREAE et al., 2009) e em maior 
quantidade aumentam o tempo de vida 
da nuvem, tornando-a mais brilhante 
(KRISHNAN; RAMANATHAN, 2002). 
Altera os padrões de precipitação 
(KOCH; DEL GENIO, 2010) e o albedo 
das nuvens e do gelo (BOND et al., 
2013). Saúde: atinge a região alveolar 
(DONALDSON et al., 2001).  
Ecossistema: escurece as folhas, 
aumentando a sua temperatura e 
diminuindo a atividade fotossintética 
(SHARMA, 2005). 
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(conclusão) 

FONTE: Autoria própria (2021). 

PARTÍCULA  CARACTERÍSTICAS TEMPO NA 
ATMOSFERA 

SUMIDOUROS IMPACTOS 

Material 
particulado 
fino (MP2,5) 

Mistura complexa de 
compostos sólidos ou líquidos 
em suspensão no ar. Maiores 
constituintes: nitratos, 
sulfatos, amônio, pó mineral, 
sal marinho e compostos 
carbonáceos (OC e BC) 
(FUZZI et al., 2015). 
Heterogêneo próximo da fonte 
de emissão, mantendo sua 
composição química, tamanho 
e propriedades físico-
químicas, embora os 
processos atmosféricos 
(nucleação, condensação, 
coagulação, evaporação e 
reação de gases) tendam a 
manter a composição 
homogênea (FUZZI et al., 
2015).  
As características dependem 
da fonte de emissão, das 
condições da área geográfica 
e da meteorologia 
(SEINFELD; PANDIS, 2016; 
YADAV; DEVI, 2019). 

Dias a semanas na 
baixa troposfera, 
percorrendo distancias 
de 100 até 1.000 km 
(SEINFELD; PANDIS, 
2016) 

Deposição seca: sedimentação, 
impactação ou adsorção, 
dependendo das condições 
atmosféricas, rugosidade da 
superfície e das propriedades das 
partículas (tamanho, forma, 
densidade, reatividade, 
higroscopicidade e solubilidade).  
Deposição úmida: partículas 
removidas pela precipitação líquida 
ou sólida (JACOBSON, 2012). 

Saúde: exposições a altos níveis 
diminuem a função pulmonar a longo 
prazo (GRAHAME; KLEMM; 
SCHLESINGER, 2014; SIGSGAARD et 
al., 2015).  
Ecossistema: absorvido pela folha reduz 
a concentração ou destrói pigmentos 
fotossintéticos (clorofila e carotenoides) 
afetando a produtividade (JOSHI; 
SWAMI, 2007; TRIPATHI; GAUTAM, 
2007). Depositado sobre a superfície das 
folhas gera efeitos tóxicos (acidificação, 
teor de metais residuais, teor de 
nutrientes ou salinidade) (GRANTZ; 
GARNER; JOHNSON, 2003). 
Muda a química do solo (acidificação e 
saturação de nitrogênio), alterando a 
capacidade de absorção de nutrientes 
das plantas e os ciclos biogeoquímicos 
(GRANTZ; GARNER; JOHNSON, 2003). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A campanha de amostragem foi realizada na cidade de Londrina, nos meses 

de julho a outubro de 2016. A cidade está localizada no noroeste do estado do Paraná 

(FIGURA 1b) (latitude 23º 19’ S, longitude 51º 08’ W, altitude média 610 metros), com 

uma população estimada de 569.733 habitantes em 2019 (IBGE, 2019).  

 

FIGURA 1 – Localização a) Estado do Paraná no Brasil e b) Município de Londrina no Paraná. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

A principal atividade econômica é o setor de serviços e comércio (81%), 

seguido pela indústria (17%) e agropecuária (2%) (PREFEITURA DE LONDRINA, 

2020). De acordo com o inventário oficial de emissões atmosféricas para 2013, as 

fontes veiculares contribuem com 98% e 87% de CO e NOx, respectivamente, e as 

indústrias emitem entre 67% e 58% do material particulado e SOx, respectivamente 

(GRAUER et al., 2013).   

Outras fontes de poluição do ar são a queima ilegal de resíduos domésticos e 

agrícolas (KRECL et al., 2021a), além das indústrias e uso de carvão vegetal ou lenha 

em restaurantes e pizzarias (CHARRES, 2019). Por outro lado, entre agosto e outubro 

existe transporte regional de poluentes emitidos pela queima de biomassa na América 

do Sul (ROSÁRIO et al., 2013; TARGINO et al., 2019). 

O clima é subtropical úmido mesotérmico (Cfa na classificação de Köppen-

Geiger), com temperatura média anual de 21,6 °C e precipitação acumulada média 

anual de 1.583 mm. A temperatura média mensal é mínima em julho (17,2 °C) e 
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máxima em janeiro (24,5 °C). A umidade relativa não apresenta grande variação ao 

longo do ano, com um valor médio de 73,9%. A insolação total do ano é de 2.419,7 

horas. Os meses de dezembro (221,1 mm) e janeiro (243,2 mm) têm os maiores 

valores pluviométricos médios, enquanto julho (66,1 mm) e agosto (54,3 mm) os 

menores (FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 – Climograma de Londrina no período 1981–2010. 

 

FONTE: Autoria própria com dados obtidos do INMET (2018). 

 

4.2 COLETA DE DADOS 

 

O monitoramento das concentrações de NOx, O3, NP, BC e MP2,5 e variáveis 

meteorológicas (temperatura (T), umidade relativa (UR), velocidade (VV) e direção do 

vento (DV)) foi realizado no câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) em Londrina, entre 25 de julho e 02 de outubro de 2016. A TABELA 1 

apresenta os detalhes técnicos dos equipamentos usados no monitoramento.  
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TABELA 1 – Detalhes técnicos dos instrumentos instalados na UTFPR. 

Instrumentos Variável Intervalo 
medição 

Vazão  
[l min-1] 

Altura do 
inlet [m] 

Nível de detecção 

Analisador de NOx 42i 
(Thermo Fisher, EUA)  

NOx 1 min 0,7 2,8 <0,40 ppb 

Analisador de ozônio 
49i  
(Thermo Fisher, EUA) 

O3 1 min 0,8 2,1 1 ppb–200 ppm 

CPC 3772 
(TSI, EUA) 

NP  1 min 1,0 2,8 10.000 cm-3 

Aetalômetro AE42 
(Aethlabs, EUA)  

BC 2 min 5,0 2,8 <0,005 µg m-3 

DustTrak 8520 
(TSI, EUA) 

MP2,5 10 s 1,7 2,8 0,1–10 µm 

MicroVol 1100 
(Ecotech, AUS) 

MP2,5 24 h 3,0 2,8 - 

HOBO Pro v2 
(Onset, EUA) 

T, UR  2 min – 2,2 0,02° C,  0,03% 

Anemômetro 05108-
45  
(Campbell Scientific, 
CAN) 

VV, DV 1 min – 7,5 0,1666 m s–1 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Durante o monitoramento os equipamentos foram preparados e operados 

segundo os procedimentos descritos no manual do fabricante. A seguir, são descritas 

os principais protocolos para cada instrumento. 
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TABELA 2 – Preparação e operação dos equipamentos durante o monitoramento.  

Equipamento  Protocolo  

AE-42 A vazão do instrumento foi calibrada semanalmente usando um fluxômetro 
(modelo 4100, TSI, EUA), além da coleta dados. 

Analisador 49i Os dados foram coletados semanalmente e a hora do analisador foi 
sincronizada, quando necessário. 

CPC 3772 Calibrou-se o instrumento na fábrica antes do monitoramento. Os dados foram 
coletados a cada três dias. A leitura de temperatura (saturação, condensação e 
câmara ótica), pressão (ambiente, orifício e nozzle) e vazão com e sem o 
diluidor foi feita diariamente. Verificou-se o funcionamento do diluidor e 
seguidamente o carregamento com álcool butílico. 

DustTrak 8520 Os dados foram coletados diariamente, além da limpeza do impactador e da 
câmara de detecção, a aferição do zero e o controle da vazão com um 
fluxômetro calibrado de fábrica (modelo 4100, TSI, EUA). 

MicroVol 1100 A amostragem foi feita por 24 horas (MP2,5) com troca do filtro amostrado por 
um novo, limpeza da placa impactadora, coleta dos dados, leitura da pressão, 
temperatura e volume total amostrado. 

Analisador 42i Os dados foram coletados semanalmente e a hora sincronizada, quando 
necessário. O equipamento foi calibrado seguindo as instruções do fabricante. 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 

4.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

4.3.1 Aetalômetro AE42 

 
O Aetalômetro AE42 (FIGURA 3) é um instrumento óptico que opera com sete 

comprimentos de onda (λ): 370, 470, 520, 590, 660, 880 e 950 nm e resolução de 

0,001 μg m−3. O princípio de funcionamento está baseado na absorção de radiação 

eletromagnética pelos aerossóis carbonáceos. A concentração em massa de BC (μg 

m-3), para um dado comprimento de onda, está relacionada linearmente com o 

coeficiente de absorção (babs) através da seção transversal de absorção (σλ) descrito 

pela equação 2 (WEINGARTNER et al., 2003): 

 𝐵𝐶 (𝜆) = 𝑏𝑎𝑏𝑠𝜎𝜆  
(2), 

 
O aetalômetro foi operado com um ciclone com diâmetro de corte de 2,5 µm 

para evitar que partículas advindas do solo entrassem no instrumento, já que os óxidos 

de ferro (abundantes na poeira do solo) absorvem radiação em λ de 370 e 400 nm 
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(LINDBERG; DOUGLASS; GARVEY, 1993). Portanto, se considera que o único 

material absorvente na amostra foi o BC. 

 

FIGURA 3 – Imagens de a) Aetalomêtro AE42 e b) o princípio de operação do instrumento. 

 
(a) 

 
FONTE: MAGEE SCIENTIFIC COMPANY (2005). 

 
(b) 

 
FONTE: Adaptado de ARNOTT et al. (2005). 

  

4.3.2 Analisador de Ozônio 49i 

 
As moléculas de O3 absorvem radiação em uma ampla faixa de comprimentos 

de onda, apresentando uma forte absorção na região do ultravioleta (UV), entre 220 e 

330 nm (MANAHAN, 2007). O monitor 49i da Thermo Fisher Scientific (FIGURA 4) 

mede no λ=254 nm (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2011). A intensidade de radiação 

absorvida pelo O3 está relacionada com a concentração de O3 presente na amostra 

através da Lei de Beer-Lambert: 

 𝐼𝐼0 = 𝑒−𝐾𝐿𝐶 
(3), 

 
em que: 

 
I = intensidade de radiação UV da amostra com O3, 

I0 = intensidade de radiação UV da amostra sem O3 (gás de referência), 

K = coeficiente de absorção molecular, 308 cm-1 (a 0 °C e 1 atmosfera), 

L = comprimento da célula (cm), 

C = concentração de O3 (ppm). 
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FIGURA 4 – Imagens de a) analisador de ozônio 49i e b) diagrama de operação do instrumento. 

 

 

 

(a) 
 

(b) 

FONTE: Adaptado de THERMO FISHER SCIENTIFIC (2011). 

 

4.3.3 Condensation Particle Counter 3772 

  
O Condensation Particle Counter (CPC) detecta e conta o número de partículas 

(NP) com diâmetro entre 10 nm e 3 µm (FIGURA 5). A radiação espalhada pelas 

partículas é quantificada por um fotodetector que converte os fótons em pulsos 

elétricos individuais proporcionais ao número de partículas que passam pela câmara.  

Esses pulsos são contados e sua taxa é a medida do número de partículas, que junto 

a vazão e o tempo de amostragem determinam o valor da concentração em número 

(RAMACHANDRAN, 2005; TSI INCORPORATED, 2007). Para aumentar o limite de 

medição de concentração máxima até 104 partículas cm-3 do modelo 3772, foi utilizado 

um diluidor (Aerosol Diluter 3332, TSI, EUA) capaz de diluir a amostra em 100 vezes. 

 

FIGURA 5 – Imagens de a) Condensation Particle Counter 3772 e b) diagrama de operação do 
instrumento. 

 
(a)  

(b) 
 

FONTE: Adaptado de TSI INCORPORATED (2007). 
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4.3.4 DustTrak 8520 

 
O DustTrak 8520 (FIGURA 6) é um fotômetro que usa o princípio de 

espalhamento de radiação das partículas para determinar a concentração de massa 

do aerossol em tempo real. A concentração (mg m-3) é calculada com a radiação 

espalhada medida no fotodetector, que após é convertida em voltagem e multiplicada 

por uma constante de calibração interna (Arizona Test Dust com densidade de 2,6 g 

cm-3). A radiação espalhada depende do índice de refração e as propriedades óticas 

das partículas.  

O monitor foi operado com um impactador para remover as partículas com 

diâmetros maiores que 2,5 µm. As concentrações medidas com o DustTrak foram 

corrigidas a partir da medição simultânea de MP2,5 com análise gravimétrica utilizando 

os filtros amostrados no MicroVol 1100 (Apêndice B). 

 

FIGURA 6 – Imagens de a) DustTrak 8520 e b) diagrama de operação do instrumento. 

 
(a) 

FONTE: TSI INCORPORATED (2010). 

 
(b) 

FONTE: Adaptado de TSI INCORPORATED (2012). 

 

4.3.5 Amostrador MicroVol 1100  

 
O MicroVol (FIGURA 7) é um amostrador de partículas ativo que possui uma 

bomba ajustada a uma vazão volumétrica de 3,0 L min-1 para atingir o diâmetro de 

corte de 2,5 µm (MP2,5). As partículas foram coletadas em filtros de quartzo (47 mm 

de diâmetro), previamente expostos a 800 °C durante 150 min, para eliminar os COV 

e/ou as partículas. Concluído o período de 24 horas de amostragem, o filtro foi 

removido, colocado em uma placa de petri e armazenado no refrigerador até a análise 

(ECOTECH PTY LTD, 2007). 

Para a análise gravimétrica, os filtros foram pré-expostos a temperatura (20 °C) 

e umidade (50%) controladas durante 24 horas, depois pesados em microbalança 
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(MSA2.7S-000-DF, Sartorius, Alemanha) com precisão de 0,25 µg, seguindo o 

protocolo 0500 (NIOSH, 1994).  

 

FIGURA 7 – Descrição dos componentes do amostrador Microvol 1100. 

 
FONTE:  Adaptado de ECOTECH PTY LTD (2007). 

 

4.3.6 Analisador de NOx 42i  

 
O modelo 42i da Thermo Fisher Scientific (FIGURA 8) mede as concentrações 

de NO, NO2 e NOx através do processo de quimiluminescência. Nesse processo, o 

NO reage com o O3 e produz moléculas excitadas de NO2* que emitem radiação ao 

voltar ao seu estado não excitado. A energia emitida é proporcional ao número de 

moléculas de NO que permitiu a reação: 

 𝑁𝑂 + 𝑂3 → 𝑁𝑂2 + 𝑂2 + ℎ𝑣 (4), 𝑁𝑂2∗ → 𝑁𝑂2 + ℎ𝑣       (𝜆 = 0,6 a 2,8 µm) (5). 

 

O limite de detecção é de 500 ppt e apresenta resposta não linear de NO2 por 

baixo de 3 ppb (THERMO FISHER SCIENTIFIC, 2015).   
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FIGURA 8 – Imagens de a) Analisador de NOx 42i e b) diagrama de operação do instrumento. 

 

 

 
 

 

(a) 
 

(b) 

FONTE: Adaptado de THERMO FISHER SCIENTIFIC (2015). 

 

4.3.7 Meteorologia  

 

O HOBO Pro v2 (FIGURA 9a) é um sensor de medição de temperatura e 

umidade relativa, a faixa de operação é -40° a 70 °C e 0–100%, respectivamente 

(ONSET COMPUTER CORP., 2010). O anemômetro 05108–45 (FIGURA 9b) mede a 

velocidade (0 a 100 m s-1) e direção do vento (0° a 360°). A faixa de operação em 

relação com a temperatura é de -50 a 60 °C (CAMPBELL SCIENTIFIC, 2018). 

 

FIGURA 9 – Imagens de a) Sensor HOBO Pro v2 e b) Anemômetro 05108–45 (Campbell Sci). 
 
 

 
 
 
 

(a) 

FONTE: ONSET COMPUTER CORP. (2010). 

 
(b) 

FONTE: CAMPBELL SCIENTIFIC (2018). 
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4.4 DADOS AUXILIARES  

 

Os seguintes dados foram utilizados para complementar a análise do transporte 

regional de poluentes oriundos da queima de biomassa: 

 

a) Retrotrajetórias das massas de ar calculadas com o modelo Hybrid Single 

Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT) (STEIN et al., 

2015), disponível na página da NOAA Air Resource Laboratory 

(http://www.ready.noaa.gov). 

b) Focos de incêndio de todos os satélites disponíveis (para abranger a maior 

quantidade de focos) no mapa de incêndios do programa de queimadas do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE)(http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas). 

c) Concentrações de partículas oriundas da queima de biomassa modeladas na 

escala regional pelo modelo Navy Aerosol Analysis and Prediction System 

(NAAPS) (https://www.nrlmry.navy.mil/aerosol/). 

d) Concentrações de O3 associadas à queima de biomassa em floresta tropical, 

cerrado e pastagem, modeladas na escala regional pelo modelo Coupled 

Chemistry Aerosol-Tracer Transport model to the Brazilian developments on 

the Regional Atmospheric Modeling System (CCATT-BRAMS) 

(http://meioambiente.cptec.inpe.br/). Detalhes do modelo podem ser 

consultados em Freitas et al. (2007) e Longo et al. (2010). 

e) Cartas sinóticas de superfície, 250, 500 e 850 hPa disponíveis no Boletim 

Técnico do INPE (http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt). 

f) Irradiância solar e precipitação foram fornecidas pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).  

g) Insolação foi fornecida pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, 

estação meteorológica Londrina 83766. 

 

 

 

 

 

http://www.ready.noaa.gov/
http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas
https://www.nrlmry.navy.mil/aerosol/
http://meioambiente.cptec.inpe.br/
http://tempo.cptec.inpe.br/boletimtecnico/pt
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4.5 TRATAMENTO DE DADOS 

 

4.5.1 Validação dos Dados e Correções Aplicadas 

 

a) Aetalomêtro AE42 

 
As concentrações de BC nos sete comprimentos de onda apresentaram entre 

0,1% e 1,6% dos dados negativos, que foram descartados da análise posterior. 

Segundo o fabricante, esses valores podem estar relacionados com o ruído 

elétrico/eletrônico do instrumento, quando operado sob condições ambientais muito 

limpas ou com concentrações abaixo do limite de detecção (1 h <0,005 μg m−3) 

(MAGEE SCIENTIFIC COMPANY, 2005). Também, concentrações negativas podem 

ocorrer quando o equipamento é exposto a variações altas de umidade do ar, que 

resultam em mudanças na atenuação (BACKMAN et al., 2017).  

Foi aplicada a equação proposta por Virkkula et al. (2007) para corrigir o efeito 

de sombreamento causado pelo escurecimento do filtro que aumenta a ATN, e como 

resultado, subestima a concentração de BC (Apêndice A). 

 
b) Analisador de Ozônio 49i 

 
Valores atípicos de ozônio (ao redor de 1.000 µg m-3) e negativos foram 

eliminados da série de tempo, sendo a possível causa a entrada de chuva no inlet do 

instrumento. 

 

c) CPC 3772 

 
Utilizaram-se tubulações curtas e vazão constante (1,0 l min -1, TABELA 2) para 

evitar a perda de partículas com diâmetros menores que 100 nm pela difusão 

browniana dentro das paredes do tubo (WIEDENSOHLER et al., 2012).  

As concentrações foram multiplicadas por 100, já que foi usado um diluidor 

(Aerosol Diluter 3332, TSI, EUA) para aumentar o limite de concentração máxima até 

104 partículas cm-3.  
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d) DustTrak 8520 
 

Medições da concentração de MP2,5 com o DustTrak em ambientes urbanos 

estão sujeitas à superestimação, dado que a densidade do Arizona Test Dust é muito 

maior que a dos aerossóis urbanos. Pesquisas feitas por Ramachandran et al. (2000), 

Yanosky et al. (2002) e Wallace et al. (2011), por exemplo, demostraram que após 

comparar as concentrações obtidas com o DustTrak com medições gravimétricas, o 

equipamento superestimava em um fator de 1,94, 2,57 e 2,78, respectivamente.  

Neste estudo, foram realizadas medições simultâneas do MicroVol 1100 (cinco 

filtros amostrados e analisados por gravimetria) com o DustTrak 8520. Verificou-se 

que as concentrações de MP2,5 medidas com o DustTrak foram superestimadas 1,55 

vezes, valor que foi usado como fator de correção (Apêndice B). 

Em ambientes com umidade relativa maior que 60%, as propriedades óticas 

dos aerossóis são afetadas pela absorção de água (DAY; MALM, 2001; JAYARATNE 

et al., 2018). No entanto, a calibração das concentrações obtidas com o DustTrak pelo 

método gravimétrico, já contemplou a umidade e, portanto, não foi necessário ajustar 

novamente. 

 

e) Analisador de NOx 42i 

 
O analisador registrou concentrações negativas de 1,7% e 0,6% das 

concentrações de NO2 e NOx, respectivamente, que foram descartadas. 

Concentrações negativas podem ser observadas quando o instrumento opera abaixo 

do limite de detecção (< 0,40 ppb em medições a cada 1 minuto) (THERMO FISHER 

SCIENTIFIC, 2015). 

 

4.5.2 Processamento dos Dados  

 

Visão geral dos dados 
 

A análise das concentrações dos poluentes coletados na UTFPR foi realizada 

com estatística descritiva, calculando os valores máximo, mínimo, média, mediana, 

desvio padrão e percentis 5/25/75/95 com valores a cada dois minutos e horários; os 

dados são apresentados através de boxplot e tabela. Além disso, é apresentado o 
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ciclo diário dos poluentes, a meteorologia (T, UR, VV e DV) e sua comparação com 

as normais climatológicas (1981–2010). 

 

Eventos de poluição  
 

Para identificar as possíveis fontes de emissão locais e regionais que atingiram 

a área de estudo foi usado o método Conditional Bivariate Probability Function 

(CBPF), disponível no pacote Openair, desenvolvido por Uria-Tellaetxe e Carslaw 

(2014), sendo plotado com concentrações horárias dos 70 dias de estudo. Além disso, 

se identificaram as queimas que ocorreram na cidade através de i) reclamações 

telefônicas registradas pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e, ii) anotações de 

ocorrência de queimadas próximas ao câmpus durante o período de estudo. Por sua 

vez, foram plotadas as séries a cada dois minutos e horárias das concentrações dos 

poluentes, o Å370/880 e a meteorologia para o período de estudo, a fim de determinar 

os eventos de alta poluição que aconteceram tanto na escala local quanto na regional. 

O CBPF é uma extensão da função de probabilidade condicional (CPF), que 

indica o potencial de contribuição de altas concentrações devido a uma fonte de 

emissão. Para cada setor do vento Δθ, se estima a probabilidade que a concentração 

de um poluente seja maior que algum valor especificado, geralmente o valor do último 

quartil. Desta forma, o CBPF combina o CPF comum com a velocidade do vento como 

uma terceira variável, definido como: 

 𝐶𝐵𝑃𝐹𝛥𝜃,𝛥𝑢 = 𝑚𝛥𝜃,𝛥𝑢|𝐶≥𝑥𝑛𝛥𝜃,𝛥𝑢  (6), 

 

onde mΔθ,Δu é o número de amostras no setor Δθ com o intervalo de velocidade do 

vento Δu e com concentração C maior ou igual que um valor limite x; nΔθ,Δu é o número 

total de amostras nesse intervalo de direção e velocidade do vento. O método 

identifica a predominância de uma determinada concentração de um poluente em um 

intervalo de velocidade e direção do vento, calculando a probabilidade dessa 

concentração ocorrer nessa direção e velocidade do vento específica (URIA-

TELLAETXE; CARSLAW, 2014). 
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Eventos de queima de biomassa na escala local 

 

A análise de eventos de queima de biomassa na escala local foi feita plotando 

a serie temporal a cada dois minutos dos poluentes e o exponente de absorção 

Ångström (Å). Identificaram-se os dias de altas concentrações que coincidiram em 

mais de um instrumento simultaneamente e se verificou com as anotações feitas 

durante o período de monitoramento, onde se informaram queimas de biomassa 

próximas ao câmpus. Após isso, foi selecionado o dia com a maior variação nas 

concentrações em poucos minutos, a fim de avaliar um episódio onde se observara o 

comportamento dos poluentes quando aconteceram eventos de queimas na escala 

local.  

O exponente Ångström é uma propriedade óptica dos aerossóis que descreve 

a dependência espectral do coeficiente de extinção do aerossol (bext = babs + besp), 

definido como a atenuação da radiação provocada pelo aerossol para um dado 

comprimento de onda, explicando a variação na absorção do comprimento de onda, 

influenciada pelo tamanho da partícula, forma e composição química (LI et al., 2016). 

Assim, é definido por: 

 Å(𝜆1, 𝜆2) = − 𝑙𝑛(𝑏𝑎𝑏𝑠(𝜆1)) − 𝑙𝑛(𝑏𝑎𝑏𝑠(𝜆2))𝑙𝑛(𝜆1) − 𝑙𝑛(𝜆2)  
(7), 

 

onde babs (equação 2) é o coeficiente de absorção e 𝜆1 e 𝜆2 são dois comprimentos 

de onda. 

O exponente de Ångström foi calculado usando diferentes valores de 𝜆1 e 𝜆2, 

escolhendo 370 e 880 nm (Å370/880) (ver detalhes no Apêndice C). Segundo pesquisas 

consultadas (TABELA 3 e TABELA 6), o exponente pode ser utilizado como indicador 

da origem do BC, estando influenciado pelo tamanho da partícula (regime Rayleigh2), 

o estado na atmosfera (fresco, compacto ou revestido) e a composição química (LIU 

et al., 2018; MOOSMÜLLER et al., 2011). De modo que: i) valores menores que 1,1 

indicam aerossóis advindos prioritariamente da queima de combustíveis fósseis 

(KIRCHSTETTER; NOVAKOV; HOBBS, 2004), tendo em conta que somente existe o 

_______________  
 
2 Partículas menores que o comprimento de onda absorvido ou espalhado, apresentam baixa 

deposiçãogravitacional, portanto, longo tempo de residência na atmosfera (MOOSMÜLLER; 
CHAKRABARTY; ARNOTT, 2009).  
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BC, sem experimentar processos de envelhecimento atmosférico (BOND; 

BERGSTROM, 2007); ii) valores maiores que 1,5 indicam aerossóis oriundos da 

queima de biomassa, sendo partículas revestidas com brown carbon (BrC) que 

amplificam a sua absorção e dependência espectral em λ inferiores a 600 nm (UV e 

visível) (LIU et al., 2018); e iii) valores entre 1,1 e 1,5 sugerem uma mistura de 

aerossóis com alto teor de BC que foram emitidos por combustíveis fósseis e queima 

de biomassa.  

 

TABELA 3 – Valores de Å para diferentes fontes de aerossóis. 

Referência Fonte dos aerossóis  Å [–] λ (nm) 
Sandradewi et al. 

(2008) 

 

Emissões veiculares 

Fumaça decorrente da queima de madeira 

0,96–1,13 

2,3 ± 0,5 

370–520 

370–520 

1,4 ± 0,2 660–950 

   

Schafer et al. (2008) Queima de biomassa 

na Amazônia brasileira, 

estação seca 

Floresta do norte  1,17  440/870 

Floresta do sul  1,70  

Cerrado 1,39  

 

Russell et al. (2010) 

 

Emissões urbanas e industriais ~1,0 470/530/660 

Queima de biomassa 

 

> 1,0 

Pokhrel et al. (2016) Queima de diferentes biocombustíveis 

 

3,7 a 10,4 405/532/660 

Zotter et al. (2017) Emissões veiculares 

Fumaça decorrente da queima de madeira 

0,90 

1,68 

470/950 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Eventos de queima de biomassa na escala regional 

 
Utilizou-se o modelo HYSPLIT para calcular as retrotrajetórias horárias de 120 

horas chegando em Londrina a 500 m acima do nível do terreno. As retrotrajetórias 

foram classificadas com análise de clusters, usando o método hierárquico de variância 

mínima de Ward. A variância mínima de Ward tem sido amplamente usada para a 

classificação climática e padrões de poluição do ar, tendo melhor desempenho 

quando comparada com outros métodos (e.g., single-linkage, complete-linkage, 

average-linkage) (GOVENDER; SIVAKUMAR, 2019). O método hierárquico começa 

com G grupos de um único membro x, sendo mesclados em cada etapa dois grupos. 

O critério para a escolha dos grupos a serem mesclados é a função do erro, definida 
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como a soma mínima das distancias euclidianas ao quadrado (W) entre o centroide e 

os membros do grupo (equação 8). Computa-se W e W’ antes e depois da mescla, 

respectivamente, agrupando os clusters com o menor ΔW = W’ – W (WILKS, 2019).  

 

𝑊 = ∑ ∑ ∑(𝑥𝑖𝑗𝑘 − �̅�𝑗𝑘)2𝑁
𝑖=1

𝐽
𝑗=1

𝐺
𝑔=1  (8), 

 
em que: 

xijk = i-ésimo da trajetória, j-ésimo do lugar em um k-ésimo grupo, �̅�jk = média da trajetória dentro do grupo, 

J = número de setores do vento, 

N = número de observações.  

 
Para escolher o número de clusters foram aplicados os métodos elbow e 

silhouette (Apêndice E). Uma vez realizada a análise de clusters, os possíveis eventos 

de transporte regional foram selecionados segundo o último quartil do O3 do método 

CBPF (FIGURA 13l). Escolheu-se o O3, já que é um bom traçador do transporte de 

fumaça oriunda das queimadas (TARGINO et al., 2019), devido ao tempo de 

residência de várias semanas na alta troposfera (FOWLER et al., 2008, QUADRO 1).  

Portanto, o método CBPF indicou concentrações de O3 acima de 53 µg m-3 com 

VV maiores que 4 m s-1 nos quadrantes I e II, sendo vinculados com o transporte 

regional. Como demostrado por Krecl et al. (2016; 2019), altas concentrações de O3 

observadas em Londrina estão associadas com ventos no setor norte a altas 

velocidades, relacionado com a contribuição do transporte regional de O3 e/ou seus 

percursores, provavelmente de cidades poluídas (e.g. São Paulo) e/ou eventos de 

queima de biomassa.  

Após escolher os eventos regionais, plotaram-se as concentrações horárias in-

situ de BC (370 e 880nm), O3, NOx, MP2,5 e valores de Å370/880, além da meteorologia 

(irradiância, precipitação, VV, DV, T e UR). O NO e NP não foram considerados na 

análise, dado seus reduzidos tempo de vida na atmosfera (QUADRO 1) e sua alta 

relação com as emissões veiculares. As emissões de NOx pelo escapamento dos 

veículos, por exemplo, estão maiormente compostas por NO (80–99%) (KRECL et al., 

2021b); e o MP emitido pela combustão diesel está distribuído principalmente em 

partículas ultra finas e MP2,5 (REŞITOĞLU, Í; ALTINIŞIK; KESKIN, 2015). 
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Além disso, analisaram-se as cartas sinóticas de superfície e 850 hPa, os 

produtos dos modelos NAAPS (concentração de material particulado oriundo de 

queimadas) e CCATT-BRAMS (concentração de O3) para a América do Sul. Por outro 

lado, identificou-se um período caracterizado por baixas concentrações em todos os 

poluentes (Apêndice E), que foi tomado como referência para comparar o aumento 

das concentrações dos poluentes durante os eventos. 

Finalmente, foi estimada a contribuição regional e local de O3 aplicando a 

metodologia desenvolvida por Clapp; Jenkin (2001). A análise assume que a 

interconversão entre O3, NO2 e NOx (equações 9 e 10) ocorre em um sistema fechado, 

onde a razão de mistura tanto de NOx quanto do oxidante (OX = O3 + NO2) é invariável. 

Esse estado foto-estacionário é valido apenas durante o dia, considerado para este 

estudo das 08 h às 18 h. 

 𝑁𝑂 + 𝑂3 → 𝑁𝑂2 + 𝑂2 (9), 𝑁𝑂2 + ℎ𝑣(+𝑂2) → 𝑁𝑂 + 𝑂3 (10). 

 

A análise de regressão linear entre OX e NOx foi realizada para todo o período 

de estudo, considerando concentrações diárias simultâneas de OX e NOx, expressas 

em ppb. O intercepto pode ser interpretado como a contribuição regional do O3 e o 

coeficiente angular como a contribuição local, relacionada com o nível de poluição 

primária.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 VISÃO GERAL DOS DADOS 

 

Durante o período de monitoramento, a temperatura mínima média foi de 14,4 

°C (às 06 h) e a máxima 25,4 °C (às 15 h), com valores extremos horários de 7,2 °C 

(18 de setembro) e 34,2 °C (23 de agosto). A umidade relativa média variou entre 49 

e 86% (FIGURA 10a). A precipitação acumulada durante os 70 dias de estudo foi de 

158,4 mm, chovendo em apenas 16 dias, com um máximo acumulado diário de 53 

mm em 20 de agosto. A velocidade média do vento foi de 2,9 m s-1 com predominância 

nas direções sudeste (30%) e sul (15%) (FIGURA 10b). A dose média diária de 

energia solar foi de 15,2 MJ m-2, variando entre 1,6 MJ m-2 (30 de agosto) e 22,7 MJ 

m-2 (28 de setembro). 

 

FIGURA 10 – a) Ciclo médio diário da temperatura (T) e da umidade relativa (UR), e b) rosa dos 
ventos para o período de estudo. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Com relação às normais climatológicas (1981–2010), setembro foi 0,6 °C mais 

frio e julho 1,3 °C mais quente, enquanto agosto não apresentou mudança. A 

precipitação em julho e setembro foi 50% menos que o esperado, porém agosto foi 

duas vezes mais chuvoso. Já os meses de julho e setembro foram 0,9 vezes mais 

secos e agosto 1,1 vezes mais úmido. Por último, a insolação foi 30% superior para 

julho e setembro (TABELA 4).  
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TABELA 4 – Valores mensais e anomalias da precipitação, temperatura, umidade relativa e insolação 
em Londrina para o período de estudo. 

Mês Ano Precipitação 

[mm]a 

Temperatura do ar 

[°C]b 

Umidade 

[%]b 

Insolação 

[h]a 

Julho 2016 c36,8 d18,5 d69,9 e259,9 

Anomalia  -29,3 1,3 -4,9 57,5 

Agosto 2016 c111,6 d19,2 d71,9 e231,5 

Anomalia  57,3 0,0 3,3 12,8 

Setembro 2016 c46,8 d20,0 d65,1 e246,9 

Anomalia  -55,8 -0,6 -2,7 59,2 

FONTE: Autoria própria (2021).  
LEGENDA: aValor acumulado. bValor médio. cEstação meteorológica EMBRAPA. dEstação meteorológica UTFPR. 
eEstação meteorológica Londrina 83766, INMET. 

 

A estatística descritiva das concentrações horárias dos poluentes atmosféricos 

e o Å370/880 é apresentada na TABELA 5. Os dados faltantes corresponderam aos 

períodos em que os instrumentos não operaram ou funcionaram incorretamente 

(manutenção, troca de filtro, coleta dos dados).  

A concentração média horária (± desvio padrão) de BC370 foi maior (1,35 ± 

1,29 µg m-3) que a de BC880 (0,91 ± 0,84 µg m-3), além de apresentar maior 

variabilidade. Isto pode sugerir a presença de partículas orgânicas carbonáceas 

oriundas da queima de biomassa, que têm alta absorção em comprimentos de onda 

inferiores a 600 nm (KIRCHSTETTER; NOVAKOV; HOBBS, 2004). 

Enquanto as concentrações de NOx e NO2, apresentaram a maior variabilidade 

quando comparada a razão entre o percentil 95 e 5 (17,9 e 72,9, respectivamente), 

seguido de BC (15,9 para 370 nm e 14,8 para 880 nm). Contudo, a razão entre o valor 

máximo e o P95 foi maior em NP (4,38). Esse comportamento possivelmente esteja 

relacionado com picos de concentração que ocorreram na escala local (ver seção 5.2). 
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TABELA 5 – Resumo da estatística descritiva das concentrações horárias dos poluentes e o Å370/880 
para o período de estudo. 

Estatística 
BC [µg m-3] MP2,5 NP O3

a NO2 NOx
b Å370/880 

370 880 [µg m-3] [103 cm-3] [µg m-3] [–] 

Média  1,35 0,91 10,47 5,73 42,17 6,47 7,28 1,50 

Desvio padrão 1,29 0,84 8,41 4,54 15,15 6,82 7,46 0,20 

Mediana  0,97 0,67 8,60 4,54 40,17 4,21 4,67 1,48 

Mínimo 0,07 0,06 0,42 0,62 4,73 0,04 0,28 0,91 

Percentil 5 0,22 0,16 1,69 1,57 20,83 0,28 1,25 1,22 

Percentil 95 3,50 2,38 24,39 13,94 71,52 20,43 22,42 1,85 

Máximo 14,02 7,83 68,38 61,02 93,40 50,16 57,37 2,50 

Dados válidos 

(%) 

98,06 96,57 93,81 97,87 98,61 88,84 89,85 - 

FONTE: Autoria própria (2021).  
LEGENDA: aExpresso a T=25 °C, P=1 atm. bExpresso como NO2 a T=25 °C, P=1 atm.   

 

A TABELA 6 mostra que a concentração média de BC880 na UTFPR obtida 

neste estudo (0,90 µg m-3) foi entre três e quatro vezes menor quando comparada 

com a registrada num cânion urbano no centro da cidade (2,55–3,62 µg m-3) (KRECL 

et al., 2016, 2019). Também, as concentrações médias de NP, NOx e NO2 foram entre 

três e sete vezes inferiores às obtidas num cânion. Ainda por cima, a razão média de 

NO2/NOx neste estudo foi maior que o valor relatado por Krecl et al. (2019) em um 

cânion urbano em Londrina (0,89 vs. 0,40). A relativa baixa razão indica emissões 

veiculares com alto teor de NO, no entanto, razões mais elevadas são esperadas em 

locais afastados dessa fonte, devido à mistura do ar de fundo e a conversão de NO a 

NO2 (RICHMOND-BRYANT et al., 2017). Portanto, o local de estudo está menos 

impactado pelo tráfego veicular (3.100 veículos d−1, KRECL et al., 2019) que o cânion 

urbano (10.150 veículos d−1, KRECL et al., 2019). 

Ainda na TABELA 6, a concentração média de BC880 neste estudo foi 1,2 e 

1,6 vezes maior que as relatadas por Krecl et al. (2016; 2019) para a UTFPR nos anos 

2014 e 2016, respectivamente. No entanto, foi 1,3 e 1,5 vezes inferior à reportada por 

Krecl et al. (2020) e Targino; Krecl (2016) no mesmo local. Essas diferenças podem 
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estar relacionadas com o período de medição do poluente, dado que Krecl et al. (2016; 

2019) monitoraram na estação chuvosa e Krecl et al. (2020) e Targino; Krecl. (2016) 

na estação seca.  

Neste estudo, a concentração média de MP2,5 na UTFPR foi duas vezes 

superior à observada por Krecl et al. (2019) no verão do mesmo ano (TABELA 6). No 

geral, o verão é mais chuvoso, aumentando a deposição das partículas e diminuindo 

assim sua concentração (JACOBSON, 2012). Enquanto no final do inverno e no 

começo da primavera (estação seca), a queima de biomassa no Brasil se intensifica 

(ANDREAE et al., 2001; FREITAS et al., 2005a; TARGINO et al., 2019), explicando 

assim as maiores concentrações. 

A razão média de BC/MP2,5 foi maior em 370 nm (0,13) do que em 880 nm 

(0,09), sugerindo a presença de partículas orgânicas carbonáceas oriundas da queima 

de biomassa, caracterizadas por ter alta dependência espectral e maior absorção em 

menor comprimento de onda (KIRCHSTETTER; NOVAKOV; HOBBS, 2004). 

O valor médio de Å370/880 foi 1,3 vezes superior, neste estudo, em relação ao 

obtido por Krecl et al. (2020) quando avaliaram as queimas de resíduos sólidos a céu 

aberto nas redondezas da universidade. O maior valor neste estudo pode ter sido 

influenciado não apenas pela queima local de resíduos, mas também pelos incêndios 

florestais da Amazônia e Cerrado que atingiram o sul do Brasil, como relatado por 

Targino et al. (2019).  

A concentração média horária (± desvio padrão) de O3 neste estudo (42,17 ± 

15,15 µg m-3) foi próxima à obtida por Targino et al. (2019) na análise de cluster para 

as cidades Presidente Prudente, Marília, Londrina e Tatuí durante a temporada de 

queimadas no Brasil (43,90 ± 14,40 µg m-3). Além disso, o percentil 95 e o valor 

máximo estiveram na faixa da concentração média observada por Targino et al. (2019) 

em um evento de transporte regional de fumaça oriunda de queimadas (79,80 ± 28,5 

µg m-3). Por outro lado, a concentração média de O3 foi 1,4 vezes maior que o valor 

medido na estação chuvosa por Krecl et al. (2019), devido à menor disponibilidade de 

radiação solar na superfície. 

Por fim, as concentrações de O3 dentro (cânion e topo prédio) e fora (UTFPR) 

da cidade (TABELA 6) apresentaram pouca variabilidade espacial, já que os 

precursores podem estar próximos à fonte de emissão (e.g., emissões veiculares em 

um cânion) ou ser transportados desde locais afastados (MONKS et al., 2015; 

TARGINO et al., 2019). 
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TABELA 6 – Comparação das concentrações horárias de poluentes e o Å370/880 medidos em Londrina.  

Poluente Localização Média  Período Referência 
BC880a  

[µg m-3] 

UTFPR 0,73 11/2014 Krecl et al. (2016) 

1,38 08-09/2014 Targino; Krecl (2016) 

0,58 

1,18 

01-03/2016 

06-07/2017 

Krecl et al. (2019) 

Krecl et al. (2020) 

0,90 07-09/2016 Este estudo 

Cânion  2,55–3,62 08-09/2014; 01-03/2016 Krecl et al. (2016; 2019) 

Topo prédio  0,88–0,93 11/2014; 01-03/2016 Krecl et al. (2016; 2019) 

Å370/880[–] UTFPR 1,18  

[0,68–2,03]c 

06-07/2017 Krecl et al. (2020) 

1,50 

[0,91–2,50]c 

07-09/2016 Este estudo 

Topo prédio 1,36  

[0,30–2,25]c 

11/2014 Krecl et al. (2016) 

MP2,5  

[µg m-3] 

UTFPR 5,06 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

10,18 07-09/2016 Este estudo 

Cânion 29,85 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

Topo prédio 5,25 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

NP 

[104 cm−3] 

UTFPR 0,57 07-09/2016 Este estudo 

Cânion 1,75 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

O3 

[µg m-3] 

UTFPR 42,17 07-09/2016 Este estudo 

29,85 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

Cânion 33,46 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

Topo prédio 41,20 11/2014 Krecl et al. (2016) 

Londrina 43,90 7-14/09/2015 Targino et al. (2019) 

 79,80 15-24/09/2015b Targino et al. (2019) 

NO2 

[µg m-3] 

UTFPR 6,29 07-09/2016 Este estudo 

Cânion 20,72 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

NOx 

[µg m-3] 

UTFPR 7,06 07-09/2016 Este estudo 

Cânion 51,58 01-03/2016 Krecl et al. (2019) 

FONTE: Autoria própria (2021). 
LEGENDA: aBC medido em λ=880 nm. bEvento de transporte regional de fumaça oriunda de queimadas. cPercentis 
5 e 95. 
 

5.2 AVALIAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES  

 

Observou-se pouca diferença nas concentrações médias, medianas e nos 

percentis 5/25/75/95 de todos os poluentes e do Å370/800, ao comparar os valores a 

cada dois minutos e horários (FIGURA 11). Porém, houve diferenças significativas 

entre os valores medianos calculados com os dados a cada dois minutos e horários 
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para NP, NOx, BC880 nm e Å370/800 (teste não paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon 

com 5% de nível de significância). Esse comportamento está possivelmente 

relacionado com eventos de altas emissões e de curta duração que ocorreram na 

escala local (e.g., veiculares, queima de biomassa ou resíduos sólidos). Já para MP2,5, 

O3 e NO2, as medianas não foram diferentes ao nível de confiança de 95%. 

 

FIGURA 11 – Estatística descritiva da concentração dos poluentes e o Å370/880 de valores a cada 2 
minutos (amarelo) e horários (vermelho). Os bigodes representam os percentis 5 e 95, os limites da 
caixa os percentis 25 e 75, a linha do meio representa a mediana, os pontos brancos a média e os 

pretos os valores extremos. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

5.3 CICLOS DIÁRIOS DOS POLUENTES  

 

Observou-se que de segunda-feira até sábado houve pouca variabilidade entre 

os percentis 5 e 95 de todos os poluentes, nas primeiras horas do dia (00–05 h) 

(FIGURA 12), indicando baixa influência de emissões antropogênicas nas redondezas 

(e.g. veiculares, industriais, queimas de resíduos).  
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FIGURA 12 – Ciclo diário (médio e mediano) dos poluentes e o Å370/880 dos dias de semana e dos fins 
de semana. A área cinza está delimitada pelos percentis 5 e 95. 

 

 
FONTE: Autoria própria (2021).  

 

No entanto, foram observados dois picos de concentração de BC, NP e NOx 

durante os dias de semana e sábados: um de manhã (07–08 h) e outro no final da 

tarde (18–20 h), sendo similar ao comportamento de BC observado por Krecl et al. 

(2019; 2020). Ambos os picos corresponderam com os picos do tráfego veicular, dado 

que a UTFPR está localizada a 30 m de uma estrada principal (3.100 veh d-1, com 300 

veh h-1 no pico da noite, KRECL et al., 2019). Além do trafego, também devem ser 

consideradas as contribuições de queimas locais geralmente observadas no final da 

tarde (KRECL et al., 2021a). Por outro lado, a diminuição das concentrações desses 

poluentes no meio do dia, pode estar relacionada com mudanças nas condições 

meteorológicas, tais como o aumento da temperatura (de 15 °C a 25 °C) e a 

velocidade do vento (> 3 m s-1) (FIGURA 10), já que o aquecimento na superfície 

contribui com o crescimento da camada de mistura, favorecendo a dispersão dos 

poluentes (JACOBSON, 2012). 
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Já para MP2,5, não foram observados picos relacionados com emissões 

veiculares. Consistentemente, vários autores  (KENDRICK; KOONCE; GEORGE, 

2015; KRECL et al., 2019; PÉREZ et al., 2010) reportaram que o MP2,5 apresenta 

menor variabilidade quando comparado com BC, NP e NOx, e destacam a relevância 

de outras fontes de emissão e produção secundária de partículas. Portanto, o 

aumento das concentrações de MP2,5 no percentil 95 após as 18 h nos dias de semana 

e fins de semana, pode indicar que foram oriundas de queimas locais (KRECL et al., 

2021a) e/ou regionais (TARGINO et al., 2019). 

No caso de Å370/880, se observou uma ampla variabilidade entre os percentis 5 

e 95 nos dias de semana e sábado, com valores entre 0,6 e 2,4 no período das 06 às 

18 h. Esse comportamento pode ter sido influenciado pela mistura de aerossóis 

advindos de emissões veiculares (50% dos valores horários nos dias de semana 

foram menores que 1,10), queimas de resíduos (48% dos valores horários nos 

sábados foram maiores que 1,50) e/ou industriais. Por outro lado, aos domingos houve 

aumento do percentil 95 do Å370/880 entre as 14 e 20 h, acompanhado pelo incremento 

das concentrações de BC, NOx, MP2,5 e NP. Segundo Krecl et al. (2020), a ocorrência 

está relacionada com reportes de queimas a céu aberto nas proximidades do local no 

final da tarde e à noite, favorecendo o acúmulo de poluentes dentro da camada limite 

pela maior estabilidade atmosférica. 

Ao contrário dos poluentes acima mencionados, o valor máximo de O3 foi 

observado à tarde (14–15 h), em resposta à reação fotoquímica dos poluentes 

precursores. A divergência entre o pico de concentração de O3 e a irradiância solar 

máxima (valor médio às 12 h: 615,9 W m-2) é explicada pelo tempo necessário para 

que os precursores reajam quimicamente na presença de radiação solar para produzir 

o poluente. Após atingir o máximo valor, a concentração diminui em resposta aos 

mecanismos de remoção e destruição química (FOWLER et al., 2008; MONKS et al., 

2015), apresentando o menor valor ao amanhecer.  

Por outro lado, as maiores concentrações de O3 registradas no fim de semana 

foram entendidas como “o efeito de fim de semana”. Isto pode ser explicado pelas 

menores concentrações de NO observadas aos domingos, devido a diminuição do 

tráfego veicular, permitindo a acumulação do O3 (FUJITA et al., 2003).  
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5.4 IDENTIFICAÇÃO DAS REGIÕES FONTE DE EMISSÃO 

 

O método CBPF foi aplicado por quartis de concentração para cada poluente 

(FIGURA 13), para determinar como uma fonte de emissão em particular pode afetar 

a concentração de um poluente no local receptor. O primeiro quartil pode indicar sinais 

de poluentes emitidos em lugares afastados, enquanto altas concentrações (quarto 

quartil) e baixas velocidades do vento são associadas a condições atmosféricas 

estáveis e emissões locais importantes (URIA-TELLAETXE; CARSLAW, 2014).  

Para o primeiro quartil, as concentrações de BC880, MP2,5, NOx e NP tiveram 

as maiores probabilidades de ocorrência  (>80%, excluindo NP que foi entre 40–50%) 

no setor leste com  altas velocidades do vento (entre 4–8 m s-1). Esse comportamento 

foi similar ao observado para Å370/880 com valores entre 1,6–2,5 (FIGURA 13h), tendo 

probabilidades maiores que 60% com vento forte (8–10 m s-1). No setor leste da 

UTFPR, não foram denunciadas queimas locais e o número de estradas principais 

diminui consideravelmente. Por tanto, esses poluentes podem ter sido emitidos em 

locais afastados, por exemplo, por indústrias localizadas em outras cidades que 

utilizam lenha nas caldeiras (CHARRES, 2019) ou por queimas de biomassa em áreas 

rurais fora do município de Londrina. 

Já para o quarto quartil, se observaram as maiores probabilidades de ter uma 

fonte de emissão de BC880 (35–45%) e MP2,5 (30–50%) na direção noroeste com 

vento entre 2 e 8 m s-1, comportamento semelhante ao observado no Å370/880 com 

valores entre 0,9–1,4 (FIGURA 13b). Isto indica que as partículas poderiam ser 

oriundas de emissões veiculares e queimadas.  

Por sua vez, o quarto quartil do O3 apresentou alta chance (80–100%) para 

ventos também do noroeste com velocidades entre 4 e 8 m s-1, possivelmente 

associado com o transporte de longa escala (ver seção 4.4.2). Houve baixa 

probabilidade (<20%) de observar altas concentrações de O3 com ventos francos 

(inferiores a 1 m s-1), o que poderia ser explicado pelas emissões veiculares de NO 

que consumem a molécula (KRECL et al., 2016).   

Já o quarto quartil de NP (7x103–61x103 cm-3) e NOx (8,5–61,0 µg m-3), 

estiveram caracterizados por baixas probabilidades (25–30%) de observar uma fonte 

de emissão no setor sudoeste com baixas velocidades do vento (2–4 m s-1), estando 

mais associados com emissões veiculares nas redondezas.  
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FIGURA 13 – CBPF para o primeiro quartil (painéis a–f) e o quarto (painéis g–l) das concentrações horárias de BC λ 880 nm (µg m-3) (painéis a–g), Å370/800 (–
) (painéis b–h), MP2,5 (µg m-3) (painéis c–i), NP (103 cm-3) (painéis d–j), NOx (µg m-3) (painéis e–k) e O3 (µg m-3) (painéis f–l). 

 
FONTE: Autoria própria (2021).  



51 

 

As possíveis fontes de emissão no período noturno (das 18 às 06 h) também 

foram exploradas aplicando o método CBPF (Apêndice D). Os resultados para o 

primeiro e quarto quartil de BC880, MP2,5, NP, NOx e Å370/800 apresentaram pouca 

variação quando comparado com o CBPF de 24 horas (FIGURA 13), se mantendo a 

probabilidade no mesmo setor do vento e com velocidade do vento semelhante.  

Enquanto o O3 no quarto quartil, a maior probabilidade (> 80%) foi observada 

no setor sudeste com velocidades do vento maiores que 6 m s-1, possivelmente 

relacionado com transporte regional. No entanto, se identificou que era um evento 

isolado em 18 de setembro e não foi considerado representativo. 

 

5.5 ANÁLISE DE CLUSTERS  

 

O resultado do método silhouette revelou quatro clusters como a melhor 

escolha (Apêndice E). O cluster C1 (11,9%) agrupou as trajetórias que passaram 

pelos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso (biomas Amazônia e Cerrado), 

o cluster C2 (56,2%) por Minas Gerais e São Paulo (bioma Cerrado), o cluster C3 

(7,9%) pelo sudeste do Paraná, Santa Catarina e o Oceano Atlântico, e o cluster C4 

(24,0%) pelo sudoeste de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (bioma Pampa), além 

do Uruguai, Argentina e Chile (FIGURA 14). 
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FIGURA 14 – Retrotrajetórias médias das massas de ar para cada cluster (500 m acima do nível do 
terreno, considerando 1 hora de intervalo e 120 horas) para o período de estudo. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Em média, as maiores concentrações de BC880 (1,03 µg m-3) e MP2,5 (12,14 

µg m-3) ocorreram nos clusters C1 e C2. Já para O3 (45,33 µg m-3) e NOx (4,61 µg m-

3) foram observados no cluster C2, enquanto Å370/880 (1,57–1,59) e NP (6,54–8,64 x103 

cm-3) corresponderam aos clusters C3 e C4 (FIGURA 15).  

Os valores medianos de NOx, MP2,5, NP, O3 e Å370/880 nos clusters C3 e C4 

(FIGURA 15) não foram significativamente diferentes (teste estatístico não 

paramétrico Krustal-Wallis com 99% de nível de confiança). As menores 

concentrações medianas de MP2,5 e O3 foram observadas nesses grupos, coincidindo 

com a análise de CBPF (FIGURA 13c–f), porém as maiores concentrações medianas 

foram em Å370/880 e NP. Isto indica que o local de estudo apresenta baixa influência de 

transporte regional de MP2,5 e O3 dos setores sudeste (C3) e sudoeste (C4), que juntos 

correspondem a 31,9% das retrotrajetórias. No entanto, os picos de concentração de 

NP e NOx na escala local poderiam ter influenciado no aumento das concentrações 

nesses setores, possivelmente por emissões veiculares ou queima de biomassa (ver 

a seção 5.2).  
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FIGURA 15 – Resumo estatístico das concentrações horárias dos poluentes e o Å370/880 monitorados 
na UTFPR segundo o cluster. Os bigodes representam os percentis 5 e 95, os limites da caixa os 

percentis 25 e 75, a linha do meio representa a mediana, os pontos brancos a média e os pretos os 
valores extremos. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Ainda na FIGURA 15, a mediana de BC880 do cluster C4 foi significativamente 

menor que a dos demais clusters (teste Mann-Whitney, 99% de nível de confiança), 

comportamento observado na FIGURA 13g, onde as menores probabilidades (<20%) 

ocorreram no setor sudoeste (cluster C4). No entanto, as maiores concentrações de 

BC880 (1,2–7,8 µg m-3) foram registadas no setor noroeste (cluster C1). 

Já para o O3, a mediana do cluster C2 apresentou diferença significativa (teste 

Mann-Whitney, 99% de nível de confiança) quando comparada com as dos outros 

clusters. Isto sugere que no setor nordeste (cluster C2), que representa 56,2% das 

retrotrajetórias, as queimadas que aconteceram nos estados de Minas Gerais e São 

Paulo (bioma Cerrado) influenciaram no aumento da concentração em Londrina, 

possivelmente pelo transporte regional de fumaça. 

Em resumo, os picos de concentração dos poluentes primários ocorreram 

quando se apresentaram queimas muito próximas ao lugar de monitoramento, como 

relatado por KRECL et al. (2020). No entanto, altas concentrações de poluentes 

secundários (e.g., O3 superficial) são usualmente detectadas a poucos quilômetros da 

área queimada, dependendo das condições meteorológicas e sinópticas (TARGINO 

et al., 2019; WENTWORTH et al., 2018). 
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5.6 EPISÓDIOS DE POLUIÇÃO 

 

Observou-se na série temporal a cada dois minutos (não apresentada) altas 

concentrações de BC370 (6,10–69,29 µg m-3), MP2,5 (40,62–456,77 µg m-3), NP (38,76 

x103–232,50x103 cm-3) e NOx (14,22–63,03 µg m-3) das 14 às 20 h no dia 07 de 

setembro (feriado nacional), que foram superiores às do ciclo médio diário e às do 

período de referência (TABELA 7). Esse comportamento foi vinculado com queimas 

locais que ocorreram nas redondezas da UTFPR, dado que o valor do Å370/880 foi 

superior a 2, indicando a presença de aerossóis da queima de biomassa/lixo (KRECL 

et al., 2021a); ver seção 5.5.2. 

Para identificar os eventos regionais, se utilizou o método CBPF aplicado ao 

último quartil do O3 (FIGURA 13l) com concentrações acima de 53 µg m-3 no setor 

norte com velocidades do vento maiores que 4 m s-1, associado com o transporte 

regional do poluente e/ou seus precursores (KRECL et al., 2016, 2019). Nesse 

sentido, foram identificados três períodos de transporte regional: I) 06–07 de agosto, 

II) 16–18 de agosto e III) 11–14 de setembro (FIGURA 16–painel O3). O período I não 

apresentou queimadas locais, segundo as anotações dos pesquisadores e as 

denúncias registradas pela SEMA. Já para o período II, se observaram algumas 

queimadas no centro da cidade e próximas ao câmpus no dia 17 de agosto. Durante 

o período III, se observou fumaça próxima ao câmpus no dia 13 de setembro, mas 

não se informaram queimas locais, podendo ser oriunda de queimadas que ocorreram 

em locais afastados. 

Nos três episódios regionais, se registraram altas concentrações horárias de 

BC370 (7,47–10,87 µg m-3), BC880 (3,93–6,95 µg m-3) e MP2,5 (47,10–68,38 µg m-3) 

durante a manhã (06–08 h) e à noite (18–23 h), sendo mais acentuadas no período 

noturno. Esses valores estiveram acima dos observados num cânion urbano 

localizado dentro da cidade (TABELA 6), considerado mais poluído que a UTFPR 

(área suburbana). Os máximos valores de Å370/880 estiveram entre 1,69 e 2,01, 

indicando a influência de aerossóis oriundos das queimadas. Por outro lado, as 

maiores concentrações de O3 (69,03–83,31 µg m-3) ocorreram entre as 12 e 18 h, que 

coincide com o período de maior irradiância solar e reação fotoquímica dos poluentes 

precursores. No entanto, um segundo pico de O3 foi registrado entre as 22 e 01 h, que 

pode ser atribuído ao transporte vertical e/ou horizontal oriundo de outras regiões 

(TARGINO et al., 2019).  
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A fim de determinar o aumento das concentrações no evento local e de 

transporte regional, se escolheu um período de referência (08–12 de agosto, FIGURA 

16–área azul). Esse período de referência apresentou baixas concentrações dos 

poluentes medidos na UTFPR (TABELA 7 e TABELA 8) e na região de estudo, com 

concentrações modeladas de O3 de 35 ppb e das partículas oriundas da queima de 

biomassa entre 8–16 µg m-3.
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FIGURA 16 – Séries horárias de a) BC370, BC880 e Å370/880, b) MP2,5 e NP, c) NO e NOx, d) O3, e) irradiância e precipitação e f) VV e DV. A área cinza indica 
os episódios de alta poluição, e o azul claro marca o período limpo. Os pontos vermelhos (painel O3) correspondem às concentrações de O3 > 53 µg m-3 e VV 

> 4 m s-1. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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TABELA 7 – Resumo da estatística descritiva das concentrações a cada dois minutos de BC 370 e 880 
(µg m-3), PM2,5 (µg m-3), NP (103 cm-3), NOx (µg m-3) e O3 (µg m-3) durante o período de referência e o 
evento de queima local. 

Evento Poluente 
Estatístico 

Média Desvio padrão Percentil 5 Percentil 95 Máximo 

Período 

referência 

(08–12 de 

agosto) 

BC370 0,98 0,93 0,21 2,25 15,39 

BC880 0,73 0,85 0,12 1,78 15,61 

MP2,5 10,0 6,48 2,58 22,58 76,77 

NP 5,43 3,85 1,75 13,0 44,0 

NOx 5,27 7,56 0,62 20,84 55,88 

O3 33,60 10,44 17,23 50,94 57,64 

Evento local 

(07 de 

setembro) 

BC370 1,98 6,09 0,09 8,95 69,29 

BC880 0,94 2,35 0,04 4,76 28,83 

MP2,5 13,82 44,50 0,65 73,68 456,77 

NP 16,66 24,23 1,45 62,59 232,50 

NOx 7,51 8,91 0,77 23,60 63,03 

O3 37,99 9,38 27,69 54,76 83,11 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 

TABELA 8 – Resumo da estatística descritiva das concentrações horárias (µg m-3) de BC 370 e 880, 
PM2,5 e O3 durante o período de referência e os eventos de transporte regional. 

Evento Poluente 
Estatístico 

Média Desvio padrão Percentil 5 Percentil 95 Máximo 

Período 

referência 

(08–12 de 

agosto) 

BC370 0,99 0,69 0,23 2,19 5,24 

BC880 0,73 0,60 0,17 1,71 4,81 

MP2,5 10,00 5,73 3,09 20,73 31,52 

O3 33,59 10,19 17,94 50,49 54,36 

Evento 

regional I  

(06–07 de 

agosto) 

BC370 2,86 1,44 1,09 5,80 7,56 

BC880 1,78 0,91 0,67 3,70 5,38 

MP2,5 25,24 13,27 10,28 51,04 73,01 

O3 48,63 12,23 29,13 67,04 69,03 

Evento  

regional II 

(16–18 de 

agosto) 

BC370 1,88 1,88 0,43 5,45 10,87 

BC880 1,42 1,35 0,34 5,10 6,95 

MP2,5 27,96 19,98 7,95 63,22 105,98 

O3 42,46 17,10 20,02 73,76 81,70 

Evento 

regional  III 

(11–14 de 

setembro) 

BC370 1,70 1,30 0,33 4,20 7,47 

BC880 1,14 0,85 0,25 3,00 3,93 

MP2,5 27,11 19,65 6,40 69,33 99,85 

O3 49,46 16,29 26,56 81,75 83,31 

FONTE: Autoria própria (2021). 
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5.6.1 Evento de escala local 

 

Durante o período de estudo, 16 queimas ilegais foram denunciadas através de 

ligações telefônicas anônimas recebidas pela SEMA de diferentes bairros da cidade 

— possivelmente muitas outras não foram reportadas (FIGURA 17). Ainda, segundo 

os moradores, são queimados principalmente lixo residencial, entulhos, restos verdes, 

fios de cobre e pneus, mesmo a cidade tendo 100% de cobertura na coleta de resíduos 

orgânicos, rejeitos e materiais recicláveis (CMTU, 2017). 

FIGURA 17 – Área de estudo com as denúncias de queimadas registradas na Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA) para o período 25 de julho até 02 de outubro de 2016. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Segundo Krecl et al. (2020), os principais motivos para a queima de resíduos 

sólidos em Londrina são: i) não ter paciência para esperar pelo serviço de coleta, ii) 

ser um hábito, e iii) as pessoas não souberem que essa atividade é prejudicial para a 

saúde. Aliás, salientam que o clima quente acelera a decomposição da matéria 

orgânica, causando odores incômodos e insetos, o que pode explicar porque as 

pessoas querem se desfazer rapidamente dos resíduos domiciliares. 

No dia 07 de setembro, foram observadas variações rápidas e simultâneas nas 

concentrações de todos os poluentes (FIGURA 18) entre as 14 e 20 h, com valores 

muito acima do ciclo médio diário (FIGURA 12). 
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FIGURA 18 – Valores a cada dois minutos das concentrações dos poluentes e das variáveis 
meteorológicas no dia 07 de setembro de 2016. a) BC880 e Å370/880, b) MP2,5 e NP, c) NOx e NO2, d) 

O3, e) velocidade e direção do vento e f) temperatura e umidade relativa. 

  
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

Evidenciou-se no evento que os aerossóis emitidos foram da queima de 

biomassa/lixo que acontece frequentemente na área de estudo (KRECL et al., 2021a), 

dado que na direção sudoeste (180°–270°, FIGURA 18e) se apresenta alta ocorrência 

de denunciadas de queimas (FIGURA 17) e o Å370/880 teve valores acima de 2. Além 

disso, a permanência das concentrações por várias horas foi favorecida pela 

diminuição da velocidade do vento (< 4 m s-1, FIGURA 18e). 

Por sua vez, quando comparadas as concentrações máximas do evento com 

as do período de referência (TABELA 7), se observou que MP2,5, NP e BC370 foram 

6,0, 5,3 e 4,5 vezes superiores, respectivamente. Isto indica que as queimas locais 

aumentam consideravelmente as concentrações desses poluentes.  

As concentrações de NO2, MP2,5 e O3 foram comparadas com os padrões de 

qualidade do ar do Brasil (Resolução CONAMA nº 491/2018, NO2–260 µg m-3 em 1 h, 

MP2,5–60 µg m-3 em 24 h e O3–140 µg m-3 em 8 h), estabelecendo que não foram 

ultrapassadas durante o evento. 

 

 

 

 



59 
 

 

5.6.2 Eventos de escala regional  

 

Evento I, 06–07 de agosto 
 

Para os dias estudados, as concentrações de BC370 foram superiores às de 

BC880, principalmente durante a noite (após as 19 h), indicando a influência de 

aerossóis oriundos da queima de biomassa (FIGURA 19a). A concentração média de 

MP2,5 na tarde (12–17 h) do dia 06 de agosto foi de 10,53 µg m-3, aumentando quatro 

vezes seu valor à noite (19–23 h). Já para o dia 07 de agosto, concentrações de MP2,5 

com valores maiores que 30 µg m-3 foram registadas após às 16 h, atingindo o máximo 

às 18 h (73,01 µg m-3) (FIGURA 19c). Os máximos de BC370 e MP2,5 foram 

acompanhados pelo aumento dos valores de Å370/880 (1,78 às 21 h do dia 06 de agosto 

– 1,88 à 00 h, do dia seguinte). 

 
FIGURA 19 – Evento I, período 06–07 de agosto de 2016, com valores horários de (a) BC (370 e 
880nm) e Å370/880, (b) O3 e NOx, (c) MP2,5, (d) irradiância, (e) velocidade e direção do vento e (f) 

temperatura e umidade relativa. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

A concentração de O3 aumentou de 25,53 µg m-3 para 46,98 µg m-3 entre as 21 

h de 06 de agosto à 00 h do dia seguinte, permanecendo relativamente constante na 

madrugada do dia 07 de agosto, com valores próximos a 45 µg m-3. Por sua vez, as 

concentrações em 07 de agosto após as 18 h foram 1,6 vezes superiores às do dia 

anterior no mesmo horário. Como relatado por Krecl et al. (2016) e Targino et al. 

(2019) o aumento das concentrações de O3 durante a noite, período no qual se 
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esperaria que diminuíssem pelos processos de remoção e ausência de radiação solar, 

poderiam estar associadas ao transporte horizontal e/ou vertical de O3 de outras 

regiões.  

O aumento das concentrações dos poluentes durante a noite de 07 de agosto, 

poderia estar relacionado com uma frente estacionária na região de estudo, dado que 

é uma zona onde as massas de ar permanecem sem avançar (FIGURA 21a–b), que 

acompanhada de ventos fracos em superfície (< 2 m s-1) (FIGURA 19e), pode ter 

favorecido o acúmulo dos poluentes. 

Comparando o evento I com o período de referência (TABELA 8), as 

concentrações médias horárias de BC370, MP2,5 e O3, foram 2,8, 2,5 e 1,4 vezes 

superiores, respectivamente, enquanto os valores máximos horários foram 1,4, 2,3 e 

1,3 vezes superiores, respectivamente. 

As retrotrajetórias indicaram que as massas de ar passaram pela divisa entre 

os estados de Goiás e Minas Gerais (FIGURA 20), localização correspondente ao 

cluster C2 (FIGURA 14). Durante o evento, foram reportados 40 focos de incêndio 

sobre a região da passagem das retrotrajetórias (INPE, 2016), considerando que não 

se registraram reclamações de queimas locais na SEMA nem foram observadas 

próximas ao câmpus da UTFPR. 

 

FIGURA 20 – Evento I, período 06–07 de agosto de 2016. Focos de incêndio (pontos vermelhos) 
sobre América do Sul e cinco dias de retrotrajetórias (linhas azuis). 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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As retrotrajetórias das massas de ar (FIGURA 21c–d) indicam que a circulação 

anticiclônica transportou a pluma de fumaça oriunda da queima de vegetação sobre o 

trópico (concentrações das partículas 64–512 µg m-3, FIGURA 21g–h) para o sul do 

Brasil, resultado do deslocamento das massas de ar para latitudes médias (40°S) pela 

barreira dos Andes (LONGO et al., 2006; ULKE; LONGO; FREITAS, 2011).  

No estado do Paraná, as concentrações modeladas de partículas oriundas da 

queima de biomassa estiveram entre 64 e 128 µg m-3 e 32 e 64 µg m-3 nos dias 06 e 

07 de agosto às 21 h, respectivamente (FIGURA 21g–h), acompanhando os picos de 

concentração observados na área de estudo (FIGURA 19c). Por sua vez, o transporte 

de O3 também foi refletido no aumento das concentrações nas regiões Sudeste e 

Centro-oeste do Brasil, que atingiram valores entre 30 a 40 ppb (59–78 µg m-3) 

(FIGURA 21e–f), sendo consistentes com o observado na UTFPR às 21 h (FIGURA 

19b) e no método CBPF, onde a probabilidade de encontrar altas concentrações de 

O3 em Londrina no setor nordeste foram entre 40 e 60% (FIGURA 13l). 
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FIGURA 21 – Evento I, período 06–07 de agosto de 2016. (a–b) Carta sinótica de superfície, (c–d) carta sinótica de 850 hPa, (e–f) concentração modelada 
de O3 (ppb) sobre América do Sul e (g–h) concentração modelada de partículas oriundas da queima de biomassa (µg m-3) à 00 UTC (21 h hora local). 

 
FONTE: INPE e modelo NAAPS (2016). 

LEGENDA: O ponto branco com preto indica a localização de Londrina. Na carta sinótica de 850 hPa, as setas salmão indicam o sentido do vento, as barbelas a intensidade 
do vento, os números verdes o ponto de orvalho, os vermelhos a temperatura do ar, as linhas amarelas representam as isoípsas. A linha sólida preta indica a isoterma de 0 °C 

e as tracejadas as isotermas de 2 e -2 °C. 
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Evento II, 16–18 de agosto 
 

Observaram-se dois picos de concentração de BC (370 e 880 nm) e MP2,5 

durante as noites de 16 e 17 de agosto (FIGURA 22a–c). A concentração de BC370 

foi 1,7 vezes maior que a de BC880 no dia 17 de agosto às 21 h, e duas vezes superior 

a concentração máxima do dia anterior. Já a concentração de MP2,5 apresentou o 

máximo em 17 de agosto às 21 h, sendo 1,8 vezes maior que o do dia anterior.  

Além do transporte regional, a qualidade do ar no dia 17 de agosto foi ainda 

mais deteriorada devido as queimadas locais de biomassa/lixo reportadas nesse dia. 

 

FIGURA 22 – Evento II, período 16–18 de agosto de 2016, com valores horários de (a) BC (370 e 
880nm) e Å370/880, (b) O3 e NOx, (c) MP2,5, (d) irradiância e precipitação, (e) velocidade e direção do 

vento e (f) temperatura e umidade relativa. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

As concentrações médias de BC370 e MP2,5 do evento II em relação ao 

período de referência foram 1,9 e 2,8 vezes maiores, respectivamente, e em termos 

dos valores máximos horários foram 2,1 e 3,4 vezes maiores, respectivamente 

(TABELA 8). Claramente, a concentração média de MP2,5 neste evento foi a maior em 

relação aos outros dois eventos regionais. 

A concentração de O3 aumentou em três ocasiões (FIGURA 22b); em 16 de 

agosto às 19 h (51,56 µg m-3) e às 23 h (43,08 µg m-3) e em 17 de agosto após às 22 

h, mas com menor valor. A concentração média do O3 do evento II em relação ao 
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período de referência foi 1,3 vezes maior, e o valor máximo foi 1,5 vezes superior 

(TABELA 8).  

A passagem de uma frente fria sobre o sul do Paraná em 17 de agosto às 21 h 

(FIGURA 24b), favoreceu a deposição úmida de BC (370 e 880) e MP2,5 (BOND et al., 

2013; JACOBSON, 2012) em 18 de agosto, registrando precipitação das 15 às 18 h 

(11,9 mm, FIGURA 22d). Porém, a diminuição da concentração de O3 não foi tão 

marcada quanto BC e MP2,5, dado que seus principais sumidouros são a deposição 

seca (FOWLER et al., 2008) e a destruição química (MONKS et al., 2015). No entanto, 

para esse dia a irradiância foi menor (562,3 W m-2 no pico das 12 h) que nos dias 

anteriores, influenciado na formação do poluente. 

Por outro lado, as retrotrajetórias indicaram que as massas de ar foram 

advindas da região Centro-oeste do país (cluster C1, FIGURA 14), que abrange os 

estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás (FIGURA 23), pertencentes ao 

bioma Cerrado. Durante a estação seca, essa região apresenta queimadas 

associadas com a expansão agropecuária (FREITAS et al., 2005b; TARGINO et al., 

2019), sendo reportados 65 focos de incêndio sobre a região da passagem das 

retrotrajetórias (INPE, 2016). 

 

FIGURA 23 – Evento II, período 16–18 de agosto de 2016. Focos de incêndio (pontos vermelhos) 
sobre América do Sul e cinco dias de retrotrajetórias (linhas azuis). 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

A corrente de jato de baixo nível (JBN) agiu sobre o sul do Brasil, norte da 

Argentina e do Paraguai em 16 de agosto às 21 h, identificada pelos ventos maiores 
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que 12 m s-1 a 1.500 m acima do nível do solo (850 hPa) (MONTINI; JONES; 

CARVALHO, 2019) entre as latitudes 30–35°S (FIGURA 24c) (ULKE; LONGO; 

FREITAS, 2011). O JBN é resultado da interação dos ventos alísios, a barreira 

montanhosa dos Andes, o anticiclone subtropical Atlântico e o JBN do nordeste da 

Argentina (LONGO et al., 2006), desempenhando um papel importante no intercâmbio 

das massa de ar (LONGO et al., 2006; MONTINI; JONES; CARVALHO, 2019). 

Portanto, a barreira topográfica dos Andes deslocou a maior parte do fluxo de ar para 

o sul e sudoeste do Brasil, transportando a pluma de fumaça originada pelas 

queimadas no Cerrado para essas regiões (FREITAS et al., 2005b).  

Já em 17 de agosto às 03 h, houve convergência de massas de ar formadas 

pelo padrão de fluxo anticiclônico centrado no Oceano Atlântico e pela circulação 

horária no leste e centro da Argentina (FIGURA 24d) (LONGO et al., 2006).  

De maneira que, as concentrações modeladas das partículas oriundas da 

queima de biomassa sobre o estado do Paraná estiveram entre 8 e 32 µg m-3 no dia 

16 de agosto, e entre 32 e 128 µg m-3 no dia seguinte (FIGURA 24g–h). Já as 

concentrações modeladas de O3, atingiram valores de 30 ppb (59 µg m-3) no Paraná 

em 16 de agosto às 21 h, diminuindo para 20 ppb (39 µg m-3) em 17 de agosto 

(FIGURA 24e–f). Isto acompanha o comportamento observado na UTFPR (FIGURA 

22b) e coincide com os resultados do método CBPF, com alta probabilidade (60-80%) 

de encontrar altas concentrações de O3 em Londrina no setor noroeste com 

velocidades do vento superiores a 4 m s-1 (FIGURA 13l). 
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FIGURA 24 – Evento II, período 16–18 de agosto de 2016. (a–b) Carta sinótica de superfície, (c–d) carta sinótica de 850 hPa, (e–f) concentração modelada 
de O3 (ppb) sobre América do Sul e (g–h) concentração modelada de partículas oriundas da queima de biomassa (µg m-3) à 00 UTC (21 h hora local). 

 
FONTE: INPE e modelo NAAPS (2016). 

LEGENDA: O ponto branco com preto indica a localização de Londrina. Na carta sinótica de 850 hPa as setas indicam o sentido de giro do vento, as barbelas indicam a 
intensidade do vento, os números verdes o ponto de orvalho, os vermelhos a temperatura do ar, as linhas amarelas representam as isoípsas. A linha sólida preta indica a 

isoterma de 0 °C e as tracejadas as isotermas de 2 e -2 °C. 
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Evento III, 11–14 setembro   
 

Observaram-se altas concentrações de O3 durante as madrugadas e noites 

dos dias 11 a 13 de setembro (FIGURA 25b). Em 11 de setembro, se apresentaram 

dois picos com valores entre 46,90 µg m-3 (às 23 h) e 60,56 µg m-3 (às 20 h). Um 

segundo pico de 44,19 µg m-3 foi registrado às 03 h do dia 12 de setembro, sendo a 

concentração média da noite 50,81 µg m-3. O máximo valor do evento III aconteceu 

no dia 13 de setembro às 19 h (72,59 µg m-3).  

 

FIGURA 25 – Evento III, período 11–14 de setembro de 2016, com valores horários de (a) BC (370 e 
880nm) e Å370/880, (b) O3 e NOx, (c) MP2,5, (d) irradiância e precipitação, (e) velocidade e direção do 

vento e (f) temperatura e umidade relativa. 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

 

O comportamento do O3 foi acompanhado pelo aumento das concentrações 

de BC370 e MP2,5 (FIGURA 25a–c). Identificou-se um aumento gradual da 

concentração de MP2,5 no dia 11 de setembro das 16 h (20,04 µg m-3) às 23 h (33,20 

µg m-3), atingindo o máximo à meia noite (64,75 µg m-3). Consequentemente, a 

concentração de BC370 foi duas vezes maior que a de BC880, com valor de Å370/880 

de 1,93 à meia noite. Entretanto, as concentrações dos dois poluentes diminuíram à 

tarde de 12 de setembro, provavelmente dispersados pela alta velocidade do vento (> 

4 m s-1) (FIGURA 25e).  

Por outra parte, o dia 13 de setembro apresentou altas concentrações de 

MP2,5 durante tarde e noite, com um pico às 22 h (99,85 µg m-3), entretanto, a 

concentração de BC370 não aumentou. Neste sentido, a razão média de BC370/MP2,5 
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foi 0,07, indicando alto teor de compostos orgânicos na pluma transportada 

(DIAPOULI et al., 2014), dado que o BC na atmosfera é misturado com espécies 

orgânicas e inorgânicas através de condensação, coagulação e reações 

heterogêneas, alterando a sua morfologia e propriedades óticas (WANG et al., 2021). 

Portanto, se considera o MP2,5 transportado como aerossóis envelhecidos. 

No entanto, as concentrações de BC370, MP2,5 e O3 diminuíram 

consideravelmente no dia 14 de setembro, com valores médios de 1,23, 10,15 e 39,60 

µg m-3, respectivamente. Esse comportamento pode ser explicado pela passagem de 

uma frente fria (FIGURA 27c), com transporte de uma massa de ar mais limpa. 

As concentrações médias de MP2,5, BC370 e O3 do evento III foram 2,7, 1,7 e 

1,5 vezes maiores que as do período de referência, enquanto os valores máximos 

horários foram 3,2, 1,4, e 1,5 vezes maiores, respectivamente (TABELA 8).  

As massas de ar mostraram retrotrajetórias com direção sudoeste (10 de 

setembro 00-10 h, cluster C4) e majoritariamente nordeste (10 de setembro das 11 h 

às 23 h do dia 13 de setembro, cluster C2) (FIGURA 26). No setor nordeste, está o 

interior do estado de São Paulo, cuja economia depende da agricultura intensiva de 

matérias primas, sendo o principal produtor de cana de açúcar. As áreas canaviais 

são queimadas para reduzir os resíduos da vegetação e as pragas durante a safra 

(ALLEN; CARDOSO; DA ROCHA, 2004). Consistentemente, no evento III se 

reportaram 80 focos de incêndio no estado de São Paulo (INPE, 2016).  

 

FIGURA 26 – Evento III, período 11–14 de setembro. Focos de incêndio (pontos vermelhos) sobre 
América do Sul e cinco dias de retrotrajetórias (linhas azuis). 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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As cartas sinóticas em 850 hPa mostraram o desenvolvimento do JBN no 

decorrer dos dias (FIGURA 27d–f). Durante o evento, se observou um sistema de alta 

pressão localizado em 20-30°S e 50-70°W, que aumentou sua intensidade nos dias 

12 e 13 de setembro às 21 h. Esse tipo de sistema desempenha um papel importante 

no transporte de plumas da região Amazônica até o Sul do Brasil (FREITAS et al., 

2005a), caracterizado por apresentar céu limpo, alta temperatura, baixa umidade 

relativa e forte radiação solar, como observado durante o evento (>32 °C, <32% e 

>700 W m-2, respectivamente) (FIGURA 25d–f). Essa situação meteorológica aquece 

o ar adiabaticamente, inibindo a convecção, e cria uma camada pouco profunda onde 

se acumulam os poluentes, deteriorando a qualidade do ar (FREITAS et al., 2005b).  

A pluma de fumaça localizada entre as latitudes 0° e 20°S, que abrange as 

regiões Norte e Centro-oeste do Brasil, foi transportada para as regiões Sudeste e Sul 

do Brasil, aumentando a concentração das partículas oriundas da queima de 

biomassa, com concentrações modeladas entre 64 e 256 µg m-3 para a região de 

Londrina (FIGURA 27j–k–l). Por sua vez, o O3 atingiu concentrações modeladas entre 

55 e 60 ppb (98 e 118 µg m-3) (FIGURA 27g–h–i), concordando com o comportamento 

observado no local de monitoramento (FIGURA 25b–c). 
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FIGURA 27 – Evento III, período 11–14 de setembro de 2016. (a–b–c) Carta sinótica de superfície, (d–e–f) carta sinótica de 850 hPa, (g–h–i) concentração 
modelada de O3 (ppb) sobre América do Sul e (j–k–l) concentração modelada de partículas oriundas da queima de biomassa (µg m-3) à 00 UTC (21 h hora 

local). 

 
FONTE: INPE e modelo NAAPS (2016). 

LEGENDA: O ponto branco com preto indica a localização de Londrina. Na carta sinótica de 850 hPa as setas indicam o sentido de giro do vento, as barbelas indicam a 
intensidade do vento, os números verdes o ponto de orvalho, os vermelhos a temperatura do ar, as linhas amarelas representam as isoípsas. A linha sólida preta indica a 

isoterma de 0 °C e as tracejadas as isotermas de 2 e -2 °C. 
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5.6.3 Contribuições locais e regionais de O3 

 

A relação entre OX e NOx é apresentada na FIGURA 28, sendo que o 

intercepto e o coeficiente angular de regressão correspondem à contribuição regional 

e local, respectivamente. Encontrou-se correlação linear positiva não significativa 

(teste Pearson com 5% de nível de significância) entre OX e NOx, com intercepto (± 

intervalo de confiança de 95%) de 31 (± 5,7) ppb (equivalente a 60,8 ± 11,2 µg m-3), 

interpretado como a contribuição regional de O3. 

A alta dispersão dos dados da FIGURA 28 sugere que a contribuição regional 

de O3 depende da meteorologia do local de estudo, já que para os 70 dias de 

monitoramento, o vento foi predominante na direção sudeste (30%) e sul (15%) 

(FIGURA 10). No entanto, os eventos de transporte regional corresponderam aos 

setores noroeste e nordeste (seção 5.6.2).  

 

FIGURA 28 – Variação da razão média diurna (das 08 às 18 h) do oxidante (OX) com relação a NOx.  

 
FONTE: Autoria própria (2021). 

LEGENDA: Os pontos azuis representam os valores observados, a linha vermelha a regressão linear e a área 
cinza o intervalo de confiança de 95%. 

 

Targino et al. (2019), relataram que cidades de porte médio e grande no 

estado de São Paulo receberam contribuição regional de O3 relativamente grande 

durante a temporada de queimadas no Brasil (agosto–outubro), com valores que 

variaram entre 25 e 43 ppb (49,1 e 84,4 µg m-3). Marília, por exemplo, apresentou 
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contribuição de 41 ppb (80,4 µg m-3), considerando que na análise de clusters, 

Londrina estava no mesmo cluster que integrava a cidade.  

Enquanto Krecl et al. (2019) reportaram contribuição regional de O3 de 24 ppb 

(47,1 µg m-3) em Londrina. Essa diferença pode ser explicada pelo período de 

medição, dado que Krecl et al. (2019) monitoraram na estação chuvosa (janeiro a 

março de 2016), enquanto este estudo se realizou na estação seca.  

Por outro lado, a contribuição local (± intervalo de confiança de 95%) foi de 

0,5 (± 1,0) ppb (1,0 (± 2,0) µg m-3) pode ser atribuída a: i) emissões direitas na 

combustão veicular de NOx na forma de NO2, proporção que depende do veículo, tipo 

de combustível e condições de condução; ii) a reação termolecular do NO e O2 perto 

do ponto de emissão (20 segundos a 100 ppm de NO) e; iii) radicais livres de COV na 

presença de NOx e radiação solar que oxida NO em NO2 (CLAPP; JENKIN, 2001).  

 

6 SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, foram medidas as concentrações de BC (370 e 880 nm), 

MP2,5, NOx, NP e O3, na UTFPR–câmpus Londrina durante 70 dias consecutivos, entre 

os meses de julho e outubro de 2016. As concentrações dos poluentes e do Å370/880 

foram analisadas com estatística descritiva, ciclos diários e o método CBPF. O método 

CBPF foi aplicado por quartis de concentração de cada poluente para identificar as 

possíveis fontes de emissão nas redondezas do lugar de monitoramento. 

Determinou-se que o local de estudo foi menos impactado pelas fontes 

veiculares quando comparado com medições num cânion urbano e num topo de um 

prédio no centro da cidade. Porém, apresentou influência não apenas das queimas 

locais de resíduos sólidos, mas também da fumaça oriunda dos incêndios florestais 

dos biomas Amazônia e Cerrado e das queimas de área canaviais no interior do 

estado de São Paulo.  

Diferente ao comportamento diário de BC, NP e NOx, que acompanharam os 

picos do tráfego veicular, as concentrações de MP2,5 foram altas após 18 h nos dias 

de semana e fins de semana, relacionado com outras fontes de emissão e produção 

secundária de partículas . Aliás, valores de Å370/880 maiores que 1,5 foram observados 

entre as 14 e 20 h aos domingos. Esse comportamento foi relacionado com queimas 

a céu aberto que aconteceram no final da tarde e à noite, além do transporte regional, 
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favorecendo o acúmulo de poluentes dentro da camada limite pela maior estabilidade 

atmosférica. 

Com relação ao evento de queima de biomassa próximo ao câmpus (dia 07 

de setembro), as concentrações dos poluentes atingiram valores muito acima das 

observadas no ciclo médio diário e no período de referência, no entanto não 

ultrapassaram os padrões de qualidade do ar do Brasil. O NP e BC370, por exemplo, 

foram 5,3 e 4,5 vezes maiores que as concentrações do período de referência, sendo 

que esses poluentes atingem a região alveolar, causando doenças cardiovasculares 

e no sistema nervoso. Enquanto o MP2.5 foi 6,0 vezes maior, sendo que a exposição 

a altos níveis diminui a função pulmonar a longo prazo.  

Para a identificação dos eventos regionais, se aplicou o método CBPF ao 

último quartil das concentrações de O3, indicando altas probabilidades (80–100%) na 

direção noroeste com altas velocidades do vento (4 e 8 m s-1). Esse comportamento 

foi relacionado com o transporte regional de fumaça emitida na queima de biomassa 

em regiões afastadas, usado como critério para identificar os eventos regionais. 

Já na classificação das retrotrajetórias com a análise de clusters, se identificou 

que as massas de ar advindas do bioma Cerrado (cluster C1–direção noroeste) e do 

interior de São Paulo (cluster C2–direção nordeste) foram áreas altamente afetadas 

pela queima de biomassa, onde os poluentes emitidos foram transportados até a 

região de estudo, afetando a qualidade do ar. 

No geral, as concentrações de BC370 foram superiores às de BC880 nos três 

eventos regionais avaliados, principalmente à noite. Aliás, os picos de concentração 

de BC370 durante a noite foram acompanhados pelo aumento de MP2,5 em dois dos 

três eventos. Entretanto, a razão média de BC370/MP2,5 foi 0,07 no evento III, 

indicando a presença de aerossóis envelhecidos, revestidos de BrC e com baixo teor 

de BC, que foram transportados até o local de estudo. 

No caso de O3, altas concentrações (41–72 µg m-3) foram registadas durante a 

noite e a madrugada nos três episódios, apresentando o maior valor em 13 de 

setembro às 19 h (evento III). O aumento da concentração de O3 no período noturno 

foi atribuído ao transporte horizontal e/ou vertical, dado que na ausência de radiação 

solar não se produz o poluente, além dos processos de remoção seca que diminuem 

a sua concentração.  

Comparando os eventos regionais com o período de referência, as 

concentrações médias horárias de O3, BC370 e MP2,5 foram (1,4–1,5), (1,7–2,8) e 
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(2,5–2,8) vezes maiores, respectivamente. Aliás, a contribuição regional de O3 para 

todo o período de estudo foi de 60,8 µg m-3, consistente com estudos prévios. Além 

disso, as concentrações de MP2,5 e O3 dos três eventos foram comparadas com os 

padrões de qualidade do ar do Brasil (CONAMA nº 491/2018), onde não se 

observaram excedências. 

Por sua vez, eventos na escala sinótica na troposfera baixa favoreceram o 

acúmulo ou remoção dos poluentes. Uma frente estacionária (evento I), por exemplo, 

impediu o avanço de massas de ar mais limpo, com observação de altas 

concentrações no local de estudo. No entanto, a passagem de uma frente fria (eventos 

II e III) com precipitação pós-frontal favoreceu a deposição úmida de BC e MP2,5, 

enquanto o O3 também reduziu a sua concentração, embora seja devido à diminuição 

da irradiância e menores temperaturas do ar. Por outro lado, o JBN transportou 

regionalmente a pluma de fumaça oriunda de queimadas tropicais, reduzindo a 

qualidade do ar em Londrina. 

Por tanto, é indispensável eliminar ou reduzir a queima de biomassa 

antropogênica no Brasil, já que afeta não apenas a região onde ocorre, mas também 

contribui ao deterioro da qualidade do ar nas regiões onde são transportados os 

poluentes. 

 

7 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se para trabalhos futuros:  

 

i) Caracterizar as substâncias traçadoras de queimas de biomassa como  

levoglucosano ou potássio, para dar maior suporte na identificação da contribuição 

das queimadas regionais;  

ii) Monitorar o ozônio em regiões próximas a Londrina, a fim de identificar se os 

picos de concentração observados nos eventos de transporte, sob a influência do jato 

de baixo nível, também ocorrem nesses lugares;  

iii) Medir os perfis verticais de O3 e seus precursores, para estabelecer sua 

distribuição na camada limite e seu impacto na qualidade do ar próximo da superfície. 

iv) Acompanhar as medições de qualidade do ar com estudos toxicológicos, a 

fim de identificar os efeitos na saúde causados por eventos de queimadas locais e 

regionais, e sua ligação com a morbilidade e/ou mortalidade na cidade; e 
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v) Realizar perfis de emissões de resíduos (e.g. entulhos, pneus, lixo 

residencial) durante as queimas locais, medindo black carbon nos 7 comprimentos de 

onda e calculado o exponente de absorção Ångström, para estabelecer o valor do 

exponente em cada caso e assim identificar o tipo de resíduo queimado. 
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APÊNDICE A – CORREÇÃO DOS DADOS DO AETALÔMETRO AE42 

 

A relação entre o coeficiente de absorção e a concentração em massa de BC 

(equação 2) se torna não linear quando aumenta o valor de ATN, dado que as 

partículas coletadas no filtro podem absorver e/ou espalhar radiação alterando a 

reflexão interna do filtro. Esse efeito apresenta duas consequências: i) escurecimento 

do filtro que aumenta a ATN e, como resultado, se subestima a concentração de BC 

(efeito de sombreamento) e ii) o espalhamento dos aerossóis interpretado como BC 

(VIRKKULA et al., 2007). Desta forma, a sensibilidade do instrumento é diminuída e 

os valores medidos não são corretos.  

Existem propostas de correções para reduzir os efeitos causados pelo 

sombreamento (VIRKKULA et al., 2007) e o espalhamento das partículas (ARNOTT 

et al., 2005; WEINGARTNER et al., 2003). Virkkula et al. (2007), por exemplo, 

propõem a correção das concentrações de BC somente pelo efeito de sombreamento 

(absorção das partículas), considerando valores de ATN próximos a 75%. A equação 

é uma alternativa às correções propostas por Arnott et al. (2005) e Weingartner et al. 

(2003), dado que o espalhamento precisa ser medido com um nefelômetro, que não 

está sempre disponível. Por este motivo, foi usada a equação de Virkkula et al. (2007) 

neste estudo, dado que o espalhamento no foi medido pela falta do instrumento.  

A equação A1 apresenta a correção da concentração de BC pelo efeito de 

sombreamento proposta por Virkkula et al. (2007). No Aetalômetro AE42, quando o 

valor de ATN atinge o máximo valor programado (75% neste estudo) a fita do filtro 

avança expondo um novo spot. Na prática, a ATN não é exatamente igual a zero no 

primeiro dado coletado no novo spot. Por tanto, o fator k foi calculado usando os dados 

de BC sem corrigir (BC0) dos últimos 10 minutos do spot i e dos primeiros 10 minutos 

do seguinte spot i+1 (equação A2). Segundo Virkkula et al. (2007), o valor de k se 

torna negativo com variações rápidas ou altas concentrações imediatamente depois 

da troca do spot. Sendo assim, se calculou a média de k para cada comprimento de 

onda dos 70 dias de monitoramento (FIGURA A1). 

 𝐵𝐶𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑜 = (1 + 𝑘. 𝐴𝑇𝑁). 𝐵𝐶0 

 
em que, 

 

(A1), 
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𝑘𝑖 ≈ 1𝐴𝑇𝑁(𝑡𝑖,𝑙𝑎𝑠𝑡) (𝐵𝐶0(𝑡𝑖+1,𝑓𝑖𝑟𝑠𝑡)𝐵𝐶0(𝑡𝑖,𝑙𝑎𝑠𝑡) − 1) 
(A2), 

 

em que:  

ki: fator de correção, 

ti, last: tempo da última medição do spot do filtro,  

ti+1, first: tempo da primeira medição do seguinte spot do filtro. 

 

TABELA A1 – Fator k (média ± desvio padrão) calculado para os sete comprimentos de onda com 
ATNmax de 75. 

λ (nm) k 

370 0,0064 ± 0,0127 

470 0,0067 ± 0,0179 

520 0,0067 ± 0,0198 

590 0,0076 ± 0,0232 

660 0,0073 ± 0,0247 

880 0,0083 ± 0,0348 

950 0,0103 ± 0,0389 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 

A FIGURA A1 mostra as concentrações de BC (λ= 370 e 800 nm) corrigidas e 

sem corrigir, além da ATN para um dia exemplo (13 de setembro de 2016). Estudos 

prévios (JIMENEZ et al., 2007; PARK; HANSEN; CHO 2010) observaram que as 

concentrações de BC diminuem quando o spot do filtro se torna mais escuro. Isto pode 

ser explicado pelo aumento gradual da ATN, dado que diminui a radiação através da 

zona de amostragem, subestimando assim o valor real da concentração. Portanto, as 

concentrações de BC corrigidas foram superiores às não corrigidas. Em média, as 

concentrações de BC nos comprimentos de onda 370, 470, 520, 590, 660, 880 e 950 

nm foram maiores 1,25, 1,18, 1,15, 1,14, 1,13, 1,10 e 1,11 vezes, respectivamente, 

que os dados sem corrigir. 
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FIGURA A1 – Correção pelo efeito de sombreamento, para os dados monitorados em 13 de setembro 
de 2016, sendo BC0 as concentrações sem corrigir e BC as concentrações corrigidas para dois 

comprimentos de onda: 370 e 880 nm. 

 
FONTE: Autoria própria (2021).  
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APÊNDICE B – CALIBRAÇÃO DO DUSTRAK 8520 

 

Realizaram-se medições da concentração de MP2,5 simultaneamente com o 

MicroVol 1100 (filtros analisados por gravimetria) e com o DustTrak 8520. Verificou-

se que as concentrações medidas com o DustTrak foram superestimadas 1,55 

(coeficiente angular de regressão), valor que foi usado como fator de correção. Como 

o valor do intercepto (-0,6 µg m-3) foi muito pequeno, não foi considerado no ajuste. A 

correlação entre as concentrações de MP2,5 foi alta (R2=0,97), indicando a excelente 

concordância entre as medições com ambas as técnicas. 

 

FIGURA B1 – Calibração do DustTrak 8520 pelo método gravimétrico, junto com a equação de 
regressão linear, o coeficiente de determinação (R2) e número de amostras (n). 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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APÊNDICE C – EXPLORAÇÃO DO BC MEDIDO EM VÁRIOS COMPRIMENTOS 

DE ONDA  

 

O BC absorve radiação eletromagnética desde o UV próximo até o IV próximo, 

porém a dependência espectral é fraca (λ-1). Como consequência, as emissões 

particuladas pelo escapamento dos veículos que estão compostas majoritariamente 

por este composto têm baixa dependência espectral. No entanto, os aerossóis da 

queima de biomassa além de conter BC têm substancias orgânicas com forte 

dependência espectral (λ-2) (KIRCHSTETTER; NOVAKOV; HOBBS, 2004) no UV 

próximo (370 nm) e no visível azul (470 nm) (ZOTTER et al., 2017). 

Levando isto em consideração, calculou-se o exponente de absorção de 

Ångström usando diferentes pares de λ: Å370/880, Å370/950, Å470/880 e Å470/950 (Tabela C1). 

O coeficiente transversal de absorção para cada comprimento de onda foi fornecido 

pelo fabricante, sendo 39,5 m2 g-1 (370 nm), 31,1 m2 g-1 (470 nm), 16,6 m2 g-1 (880 

nm) e 15,4 m2 g-1 (950 nm) (MAGEE SCIENTIFIC COMPANY, 2005). 

 

TABELA C1 – Resumo da estatística descritiva com valores a cada dois minutos dos 70 dias de 
monitoramento do exponente Ångström [–] usando diferentes pares de λ: 370/880, 370/950, 470/880 

e 470/950. 
 

Estatística Å370/880 Å370/950 Å470/880 Å470/950 

Média  1,49 1,46 1,41 1,37 

Desvio padrão 0,45 0,44 0,53 0,51 

Mediana  1,45 1,42 1,37 1,33 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 0,00 

Percentil 5 0,94 0,90 0,76 0,74 

Percentil 95 2,17 2,09 2,17 2,08 

Máximo 9,97 9,62 12,16 12,29 

FONTE: Autoria própria (2021).  

 

Foi calculada a regressão linear entre os valores a cada dois minutos de 

Å370/880, Å370/950, Å470/880 e Å470/950 (Figura C1). Observou-se forte regressão e 

correlação linear (R2 > 0,70) dos exponentes Ångström Å370/880–Å470/880 (Fig. C1b) e 

Å370/950–Å470/950 (Fig. C1d), a diferença dos outros comprimentos de onda (Fig. C1 

a,c,e,f).  
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FIGURA C1 – Regressão linear das séries a cada 2 minutos do exponente de Ångström, calculado 
considerando diferentes pares de λ (370/880, 370/950, 470/880 e 470/950), junto com a equação de 

regressão linear e o coeficiente de determinação (R2). O número n de dados válidos foi 46.696. 
 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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APÊNDICE D – EXPLORAÇÃO DE REGIÕES COM FONTES DE EMISSÃO NOTURNAS 

 

FIGURA D1 – CBPF para o primeiro quartil (painéis a–f) e o quarto (painéis g–l) das concentrações horárias noturnas (das 18 às 06 h) de BC λ 880 nm (µg 
m-3) (painéis a–g), Å370/800 (–) (painéis b–h), MP2,5 (µg m-3) (painéis c–i), NP (103 cm-3) (painéis d–j), NOx (µg m-3) (painéis e–k) e O3 (µg m-3) (painéis f–l). 

 
FONTE: Autoria própria (2021). 
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APÊNDICE E – MÉTODOS ELBOW E SILHOUETTE 

 

O método elbow (FIGURA D1a) calcula W (equação 8) para um número n de 

cluster. W decresce quando n aumenta seu valor, e o ponto onde ocorre a mudança 

na inclinação da reta pode ser interpretada como o ponto de corte para determinar o 

número de clusters. Quando W se torna quase constante, indica alta diferença nas 

observações e aumento na especificidade na escolha dos grupos de clusters (WILKS, 

2019). Por outro lado, o método silhouette (FIGURA D1b) fornece uma representação 

gráfica com um índice que varia entre +1 (o objeto está corretamente agrupado) e -1 

(o objeto pertence a outro cluster), mostrando quão bem cada objeto pertence ao 

cluster (ROUSSEEUW, 1987). 

Foram realizados diferentes gráficos, tanto do método elbow quanto do 

silhouette (não apresentados) para decidir o número de clusters das retrotrajetórias. 

A melhor opção foi 4 clusters, dado que 5 e 6 aumentavam a especificidade, e 

apresentavam maior quantidade de objetos que não estavam agrupados corretamente 

dentro do grupo de clusters (s≈-0,7). 

 

FIGURA D1 – Métodos (a) elbow e (b) silhouette. 

(a) 

 
(b) 

FONTE: Autoria própria (2021). 

 


