
 
 

 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 30 
 

IV Jornada de Iniciação Científica do Ifes 
II Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ifes 21-22/10/2009 

MODELAGEM DA DISPERSÃO DOS POLUENTES ATMOSFÉRICOS 
NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA 

 
 

Tamyris Bernardes Silva1, Aurélio Azevedo Barreto Neto2     
1 Ifes – Vitória – Coord. de Saneamento Ambiental – Av. Jerônimo Vervloet, 360, Goiabeiras –  
29.070-350 – Vitória – Espírito Santo – tata_bernardes@hotmail.com  
2 Ifes – Vitória – Coord. de Saneamento Ambiental – Av. Vitória, 1729, Jucutuquara – 29.040-780 –
Vitória, ES – aurélio@ifes.edu.br 
 
Resumo: Este trabalho foi baseado na modelagem matemática da dispersão das emissões dos 
poluentes: material particulado (PM10), partículas totais em suspensão (PTS), dióxido de enxofre 
(SO2) e dióxido de nitrogênio (NOx), provenientes de uma única fonte localizada na Região da 
Grande Vitória – Espírito Santo com o modelo matemático gaussiano de qualidade do ar, AERMOD, 
recomendado pela Agência Norte-Americana de Proteção Ambiental - EPA. Foram realizadas 
também, simulações das características eólicas da região, utilizando o software de apoio WRPLOT. 
Assim, observou-se que a dispersão anual ocorre predominantemente no sentido Nordeste, refletindo 
a predominância dos ventos presentes não ultrapassando o máximo permitido em nenhuma das 
concentrações modeladas. O desenvolvimento desse projeto possibilitou a compreensão da dinâmica 
da dispersão de poluentes atmosféricos na Região da Grande Vitória, e foi observado que essa 
região apresentou uma dispersão satisfatória para os poluentes modelados provenientes de uma 
única fonte.  
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INTRODUÇÃO 
 
Segundo Braga (2004) a dispersão de 
poluentes é o mecanismo que desloca e dilui 
os poluentes lançados continuamente na 
atmosfera por uma fonte qualquer, seja ela 
pontual ou móvel. O estudo da dispersão dos 
poluentes na atmosfera tem sido elemento de 
freqüentes pesquisas nos últimos anos. O uso 
da modelagem computacional, juntamente 
com o desenvolvimento de computadores 
cada vez mais poderosos tem possibilitado o 
estudo mais real do transporte de 
contaminantes na atmosfera, permitindo que 
na descrição do fenômeno se possa incorporar 
os efeitos físico-químicos da atmosfera como 
a turbulência, os processos de deposição seca 
e úmida, a cinética das reações químicas, a 
formação e a cobertura de nuvens e o balanço 
de radiação na atmosfera (CASTRO, 2006). 
Muitos são os modelos de simulação da 
dispersão de poluentes atmosféricos utilizados 
atualmente, como os modelos eulerianos e os 
langrangeanos, no entanto os mais comuns 
são os modelos gaussianos como o ISC-
AERMOD, modelo gaussiano que engloba os 
três modelos mais populares da Agência de 
Proteção Ambiental do EUA (EPA) – o 
ISCST3, O AERMOD e o ISC PRIME. O 
AERMOD permite a modelagem da dispersão 
dos poluentes atmosféricos provenientes de 
fontes pontuais ou de fontes fixas, 

considerando as condições meteorológicas da 
região como: direção e velocidade dos ventos, 
precipitação pluviométrica, umidade relativa do 
ar, temperatura, pressão atmosférica e 
radiação solar (MELLO, 2002). 
Devido as suas vantagens escolheu-se o 
modelo AERMOD para o estudo da dispersão 
de poluentes atmosféricos na Região da 
Grande Vitória, pois tratar-se do um software 
mais recomendado pela Agencia de Proteção 
Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, e 
amplamente utilizado em todo o mundo.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Com as simulações das características eólicas 
da região pode-se observar que há uma 
predominância de ventos moderados que 
atingem entre 0,5 e 2,1m/s seguidos por 
ventos de até 3,6m/s e a porcentagem de 
ventos superiores a 11,1 m/s é irrelevante. 
Ocorrem poucos períodos de calmarias. E 
observa-se também a predominância dos 
ventos nordestes nessa região, seguidos por 
ventos sul. 
Na dispersão para o Material Particulado – 
PM10 nota-se que a dispersão anual segue os 
ventos no sentido nordeste, como mostra a 
Figura 1, já a dispersão diária é mais irregular 
devido à instabilidade diária presente na área 
representada na Figura 2. Em nenhum destes 
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cenários os valores máximos de concentração 
ultrapassaram o permitido. 
Na dispersão para as Partículas Totais em 
Suspensão – PTS nota-se também que a 
dispersão segue os ventos no sentido 
nordeste, porém ao contrario do PM10, o PTS 
apresenta uma dispersão de maior alcance, 
atingindo grande parte do município de Vila 
Velha e Serra. A dispersão diária também 
possui maior alcance e se mostra mais 
irregular devido à instabilidade diária presente 
na área. Os valores máximos encontrados 
também não ultrapassaram o permitido 
segundo a Resolução. 
No caso do Dióxido de Enxofre – SO2  se pode 
observar que a dispersão segue os ventos no 
sentido nordeste, e pode se observar também 
que a dispersão diária é mais irregular devido 
à instabilidade diária presente na área. 
Mais uma vez observa-se que os valores 
máximos de concentração não ultrapassaram 
o permitido. 
 

 
 
Figura 1 – Dispersão anual de PM10 na 
Região da Grande Vitória  
 

 

Figura 2 – Dispersão diária de material 
particulado na Região da Grande Vitória . 
 

No caso do Dióxido de Nitrogênio – NOx nota-
se também que a dispersão segue os ventos 
no sentido nordeste, enquanto a dispersão 
horária ocorre de maneira mais regular. 
Observa-se que os valores máximos de 
concentração não ultrapassaram o permitido 
 
CONCLUSÃO 
 
Concluiu-se que na região de estudo há uma 
predominância de ventos moderados no 
sentido nordeste para sudoeste, que atingem 
entre 0,5 e 2,1m/s seguidos por ventos de até 
3,6m/s. Existem poucos períodos de calmaria, 
favorecendo a dispersão, que se ocorreu em 
sua maioria no sentido nordeste, seguindo a 
direção dos ventos na região. 
Concluiu-se também que, como nenhum dos 
poluentes modelados ultrapassou as 
concentrações máximas permitidas pela 
Resolução CONAMA nº. 003, de 28 de junho 
de 1990, a Região da Grande Vitória 
apresenta uma dispersão satisfatória para os 
poluentes modelados provenientes de uma 
única fonte. Devido a quase ausência de 
calmarias registradas no período de estudo, o 
que ressalta a instabilidade presente em sua 
atmosfera, facilitando a dispersão dos 
poluentes. 
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