
FICHA TÉCNICA

Ozônio Próximo da Superfície  
Apresentação
Este documento descreve as características e os procedimentos de uso das

diversas  variáveis  que  compõem  o  Banco  de  Dados  do  Sistema  de
Informações Ambientais Integrado à Saúde (SISAM) desenvolvido pelo INPE.

As  variáveis  do  SISAM  são  provenientes  de  fontes  distintas,  e  pode
existir mais de uma fonte para a mesma variável. Por este motivo seguem

as principais informações relevantes para cada variável usada.



Detalhes da variável

Nome da variável
Ozônio próximo da superfície (O3)

Unidade de medida
parte por bilhão (ppb)

Fonte
1. Modelo MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis

for  Research  and  Applications  version  2) da  NASA
(National Aeronautics and Space Administration). Os

dados foram baixados com resolução espacial de 0,25
graus (aproximadamente 25 Km) e interpolados para uma

resolução espacial de 12,5 Km, para os anos de 2000
até 2002. A resolução temporal é de 6 horas (MERRA-2,

2019). 

2.  Modelos  CAMS  (Copernicus  Atmosphere  Monitoring
Service):  CAMS-Reanalysis  (2019)  e  CAMS-Nrealtime
(2019) do centro europeu ECMWF (European Centre for
Medium-Range  Weather  Forecasts).  Os  dados  foram
baixados  com  resolução  espacial  de  0,125  graus
(aproximadamente 12,5 Km) para os anos de 2003 até
2018. A resolução temporal adquirida é de 6 horas
(ECMWF, 2019a).

Índices de risco 
dos poluentes

● De acordo com:
○ Resolução CONAMA Nº 491 DE 19/11/2018:

Atenção: 101,9 ppb (média móvel de 8h) 
Alerta: 203,9 ppb (média móvel de 8h) 

Emergência: 305,8 ppb (média móvel de 8h) 

○ Organização Mundial da Saúde (OMS):

51 ppb (média 8 horas)



Periodicidade
2000 a 2002: Modelo MERRA-2

2003 a 2017: Modelo CAMS-Reanalysis
2018: Modelo CAMS-Nrealtime 

Dados diários com os horários: 00, 06, 12 e 18 UTC 
(Universal Time Coordinated).

Para 2018 com o Modelo CAMS-Nrealtime, são horários 
de 00 e 12 UTC.



Descrição da variável

Conceito e 
significado

O Ozônio é formado a partir das reações entre os

óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis,
liberados  na  queima  incompleta  e  evaporação  de

combustíveis e solventes. A formação do ozônio ocorre
quando a radiação ultravioleta do sol interage com as

moléculas de oxigênio. (CETESB, 2019).

Interpretação
O Ozônio é benéfico quando localizado na estratosfera
(a  cerca  de  25  km  de  altitude),  onde  protege  o

planeta dos raios ultravioletas emitidos pelo sol,
mas  torna-se  nocivo  nas  camadas  mais  baixas,  com

prejuízos à saúde humana e a vegetação.
Também é responsável pela chamada névoa fotoquímica

ou “smog fotoquímico”, que diminui a visibilidade.
(CETESB, 2019). 

Método de Cálculo
Foram utilizados os valores de ozônio extraídos dos
dados do Modelo CAMS-Reanalysis (para os anos de 2003
até 2017) e do Modelo Modelo CAMS-Nrealtime (para o
ano de 2018), referentes aos horários de 00, 06, 12 e
18 UTC, para as células de ponto de grade que contém
a localização geográfica da sede de cada município do
Brasil. Os dados são adquiridos na unidade quilograma
por quilograma (Kg.Kg-1) e convertidos para a unidade
parte por bilhão (ppb) (Inness et al., 2018; ECMWF,
2019b).

Também  foram  utilizados  os  valores  de  ozônio
extraídos dos dados do Projeto MERRA-2, referentes
aos horários de 00, 06, 12 e 18 UTC, para as células
de ponto de grade que contém a localização geográfica
da sede de cada município do Brasil, para os anos de
2000 até 2002. Os dados são adquiridos na unidade
quilograma  por  quilograma  (kg.kg-1)  e  convertidos
para a unidade de parte por bilhão (ppb) (Bosilovich
et al. 2016).



Exemplos de Usos 
e Aplicações

A variável ozônio é usada em estudos relacionados à

saúde,  pois  sua  variação  interfere  no  sistema
respiratório e provoca problemas agudos e crônicos,

também pode agravar o desenvolvimento de alergias em
geral e seus efeitos são aumentados pela presença

simultânea do ozônio e de partículas na atmosfera.

Limitações e 
incertezas

Foram utilizados dados do modelo CAMS-Reanalysis para
cada  6  horas  em  horários  UTC,  seguindo  o  horário

sinótico de variáveis meteorológicas. Existem poucos
dados  de  observação  para  validação.  A  resolução

espacial de 12,5 Km pode ser uma limitação para as
cidades com extensões menores.

Recomendações 
sugeridas para a 
análise 

Existem padrões e normas da Organização Mundial da

Saúde e na Legislação Brasileira (Resolução Nº491 de
19 de novembro de 2018) que estabelecem limites de

concentração para a segurança da saúde humana. No
contexto temporal é possível agregar esta variável

nos  níveis  diário,  semanal,  mensal  e  anual.  No
contexto  espacial,  a  variável  pode  ser  usada  em

escala estadual porém não é recomendado ultrapassar a
escala municipal devido a sua variabilidade espacial.

Recomendações adicionais sobre o uso da variável em
diferentes  contextos  temporais  são  apresentadas

posteriormente.

Exemplo de 
publicações que 
usaram a variável
em Saúde

São conhecidas algumas publicações no setor de Saúde 
e áreas afins que utilizaram a variável O3. 

Exemplos de estudos:

Gonçalves at al., 2005 - The effects of air pollution
and meteorological parameters on respiratory 

morbidity during the summer in São Paulo City.
 

Nascimento  et  al.,  2006  -  Efeitos  da  poluição
atmosférica na saúde infantil em São José dos Campos,

SP. 

Moura et al., 2008 - Qualidade do ar e transtornos
respiratórios agudos em crianças. Rev Saude Publica.



Martins  et  al.,  2002  -  Poluição  atmosférica  e
atendimentos  por  pneumonia  e  gripe  em  São  Paulo,

Brasil. Rev Saude Publica.

Paraiso et al., 2015 - Riscos à saúde devido à queima
prévia da palha de cana-de-açúcar no Estado de São

Paulo, Brasil.

Documento de 
validação da 
variável

O  modelo  global  CAMS-Reanalysis  possui  uma
documentação de validação de aerossóis e respectivos

gases traços para o período de 2003 a 2018. (ECMWF,
2019c).  Disponível  em:

<https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/file
s/2019-06/CAMS84_2018SC1_D5.1.1-2018_v1.pdf&gt>.

A variável PM2.5 foi validada a partir da comparação

com os dados das estações terrestre de qualidade do
ar, disponibilizados por:

- Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) do 
Estado de  Minas Gerais;

- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
(CETESB), e;

- Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Página Internet 
da variável

Mais  informações  sobre  o  modelo  podem   ser
encontradas em: 

MERRA-2:
https://disc.gsfc.nasa.gov/daac-bin/FTPSubset2.pl?

LOOKUPID_List=M2I3NVCHM

CAMS-Reanalysis: 
https://apps.ecmwf.int/data-catalogues/cams-
reanalysis

CAMS-NRealtime: 

https://apps-test.ecmwf.int/datasets/data/cams-
nrealtime/levtype=pl/

https://apps.ecmwf.int/data-catalogues/cams-reanalysis
https://apps.ecmwf.int/data-catalogues/cams-reanalysis
https://disc.gsfc.nasa.gov/daac-bin/FTPSubset2.pl?LOOKUPID_List=M2I3NVCHM
https://disc.gsfc.nasa.gov/daac-bin/FTPSubset2.pl?LOOKUPID_List=M2I3NVCHM
https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/2019-06/CAMS84_2018SC1_D5.1.1-2018_v1.pdf&gt
https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/2019-06/CAMS84_2018SC1_D5.1.1-2018_v1.pdf&gt


Contexto Temporal
Análise diária Limitações 
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias diárias, na célula de
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise semanal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias semanais, na célula de
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise mensal Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias mensais, na célula de
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.

Análise anual Limitações  
O sistema terá a capacidade de fornecer as médias anuais, na célula de
ponto de grade que contém a localização geográfica da sede municipal.
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