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INTRODUÇÃO: 

A crescente poluição do ar tornou-se uma calamidade pública, devido a sua influência nas 

alterações climáticas e nos aumentos de mortalidade e morbidade, relacionados a doenças pulmonares 

e cardiovasculares, ocasionadas pela exposição e inalação de compostos nocivos à saúde 

(MANISALIDIS et al., 2020). Aproximadamente 99% da população global está exposta ao risco de 

adoecer devido aos níveis de poluição do ar, e estima-se que 4,2 milhões de mortes ocorrem anualmente 

devido a esta exposição (WHO, 2022). Estudos (ALVES et al., 2015; HUNT et al., 2020; PERERA & 

NADEAU, 2022; SOLOMON et al., 2022) já constaram que as principais fontes dos poluentes 

atmosféricos, presentes nas regiões metropolitanas, são originados na queima de combustíveis fósseis 

e nas indústrias de transformação, como refinarias.  

As refinarias se destacam no setor de desenvolvimento econômico e energético, transformando 

o petróleo bruto e seus derivados, por meio de processos físico-químicos, nas unidades de separação e 

conversão. No entanto, em todas as etapas do seu processo produtivo, são liberados gases nocivos 

para atmosfera, afetando o meio biótico e a população localizada em seu entorno (AGUSTINE, 2017; 

GURGEL, 2009; MARTINS, 2015). Atualmente no Brasil, dentre os municípios que possuem em seu 

espaço territorial refinarias de petróleo, podemos citar: Paulínia (SP) na região Sudeste, abrigando a 

REPLAN; e Canoas (RS), na região Sul, com a REFAP (DIAGNÓSTICO, 2016; MIGLIAVACCA, 2012; 

PETROBRÁS, 2021). 

Em estudos das ciências atmosféricas utiliza-se softwares que proporcionam melhores 

compreensões nas análises dos dados de qualidade do ar, visando entender o comportamento dos 

poluentes. Neste contexto, este projeto tem como objetivo analisar séries de dados, de 10 anos, de 

qualidade do ar nos municípios de Paulínia (SP) e Canoas (RS), localizados no entorno de refinarias de 

petróleo.  

METODOLOGIA: 

Foram escolhidos dois municípios localizados próximos a refinarias de petróleo, Paulínia (SP), 

na região Sudeste, e Canoas (RS), na região Sul. Os dados de qualidade do ar selecionados 

contemplaram os anos de 2010 a 2019, para MP10 e O3. Tais dados foram obtidos de redes de 

monitoramento automático, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), por meio da 

Plataforma QUALAR (QUALAR, 2021), e pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler (FEPAM), para Paulínia (SP) e Canoas (RS), respectivamente. A análise e tratamento dos 

resultados foi efetuada por meio de funções do pacote Openair, do software R, na versão 4.1.0 (R CORE 
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TEAM, 2021). As funções escolhidas para análises foram: timeVariation, que traça as alterações para 

diferentes variáveis analisadas e theilSein, que traça linhas de tendência na concentração do poluente, 

ao longo do período (CARSLAW, 2019).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Com o uso da função theilSein, foram obtidos gráficos de tendências nas concentrações dos 

poluentes ao longo do período de estudo (2010 a 2019). Nas figuras 1 e 2, apresentam-se os resultados 

obtidos para as concentrações de O3, em Paulínia (SP) e Canoas (RS), respectivamente.  

Por meio da análise gráfica, nota-se que a tendência para as concentrações obtidas em ambas 

as cidades, foi negativa, indicando diminuição ao longo do período. Houve variações de -1,66 µg/m³/ano 

e -0,2 µg/m³/ano para Paulínia (Figura 1), apresentando significância a 5%. Enquanto isso, para Canoas 

(Figura 2), houve variações de -1,84 µg/m³/ano e -0,63 µg/m³/ano apresentando decréscimos 

significativos (p <0,001) nas concentrações do poluente ao longo do período, onde os três asteriscos 

(***) indicam que a tendência foi significativa a 0,1% (CARSLAW, 2019; GAMA et al., 2018).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tendência nas concentrações de O3, entre 2010 e 2019, em Paulínia (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tendência nas concentrações de O3, entre 2010 e 2019, em Canoas (RS). 

 

Nas figuras 3 e 4 estão as concentrações de MP10, em Paulínia (SP) e Canoas (RS), 

respectivamente. Nota-se que, no período, em Paulínia (Figura 3), as variações nas tendências foram 

mais estáveis, de -0,88 µg/m³/ano e 0,15 µg/m³/ano. Enquanto isso, para Canoas (RS) (Figura 4), houve 

variação mais acentuada, entre -2,68 µg/m³/ano e -1,66 µg/m³/ano, apresentando decréscimos 

significativos a 0,1%, indicados pelos três asteriscos (***). No estudo realizado por Gama et al. (2018), 

na última década também se detectaram tendências de diminuição nas concentrações, em estações 
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localizadas nas zonas urbanas de Portugal entre 2007 e 2016, com estimativas de tendência 

estatisticamente significativas, devido a influência de tráfego e industrial. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Tendência nas concentrações de MP10, entre 2010 e 2019, em Paulínia (SP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tendência nas concentrações de MP10, entre 2010 e 2019, em Canoas (SP). 

Com a função timeVariation, foi possível obter as variações de comportamento mensal das 

concentrações de O3, durante o período estudado, demonstradas nas figuras 5 e 6, para Paulínia (SP) 

e Canoas (RS), respectivamente. Verifica-se que, em ambos os municípios, há diminuição nas 

concentrações do poluente nos meses de inverno, semelhantemente a estudos que indicam que nos 

meses de inverno as concentrações de O3 são menores, devido a menor incidência solar (ZHOU et al., 

2017; SANTOS et al., 2018). Há também, crescimento nas concentrações com a chegada da primavera, 

onde os picos de concentração chegam a atingir 60 µg/m³, para a cidade de Paulínia (SP), 

provavelmente relacionados a maior incidência solar (FRANCISCO et al., 2016). Este comportamento é 

semelhante ao estudo realizado na região metropolitana de São Paulo (RMSP), por Da Silva Júnior et 

al. (2009), onde devido a presença de precursores e disponibilidade de radiação solar, altas 

concentrações de ozônio foram detectadas em 2004, próximos a fonte de emissão, principalmente aos 

finais de semana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Variação temporal mensal nas concentrações de O3, entre 2010 e 2019, em Paulínia (SP). 
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Figura 6: Variação temporal mensal nas concentrações de O3, entre 2010 e 2019, em Canoas (RS). 

CONCLUSÕES: 

Por meio das análises gráficas e estatísticas dos dados de concentração de MP10 e O3, entre 

2010 e 2019, é possível concluir que: i) as tendências nas concentrações ao longo do período indicam 

decréscimo nas concentrações, para ambos os municípios, mas as diminuições mais acentuadas, ou 

seja, com maiores decréscimos significativos (p <0,001), foram obtidas nas concentrações de MP10 em 

Canoas (RS); ii) nas variações temporais mensais, notam-se semelhanças relacionadas ao 

comportamento dos poluentes ao longo do ano, onde há diminuição nos níveis de concentração de O3, 

nos meses de inverno, e crescimento nos níveis de concentração na primavera, contudo, em Paulínia 

(SP) são obtidos maiores valores de concentração, em comparação a Canoas (RS), com picos de 60 

µg/m³. 
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