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Material Particulado d < 2.5  μm (PM2.5) 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
Material Particulado diâmetro < 2.5μm próximo da superfície μm próximo da superfície 
(PM2.5μm próximo da superfície )

Unidade de medida
Micrograma por metro cúbico (μg/m³)

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
2019.  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: 125μm próximo da superfície  μg/m³(média de 24h) 

Alerta: 210 μg/m³(média de 24h) 
Emergência: 25μm próximo da superfície 0 μg/m³(média de 24h) 

○ Organização Mundial da Saúde (OMS):

10 μg/m³(média anual)

25μm próximo da superfície  μg/m³(média horária)

Periodicidade
2000 a 2002: Modelo MERRA-2
2003 a 2017: Modelo CAMS-Reanalysis
2018 e 2019: Modelo CAMS-Nrealtime
Dados diários com os horários: 00, 06, 12 e 18 UTC 
(Universal Time Coordinated).
Para 2018 e 2019, com o Modelo CAMS-Nrealtime, são 
horários de 00 e 12 UTC.



Descrição da variável

Conceito e 
significado

Material  Particulado  são  partículas  de  material
sólido  ou  líquido  suspensas  no  ar  na  forma  de

poeira,  aerossol,  fumaça,  entre  outras,  que  podem
permanecer no ar e percorrer longas distâncias. O

diâmetro  dessas  partículas  é  menor  que  2,5
micrômetros.

Interpretação
A  unidade  de  um micrômetro  refere-se  à  variável  Material

Particulado  com  diâmetro  <  2,5μm próximo da superfície  μm.  Adicionalmente  essa

variável  abrange todas as partículas  de poluentes  químicos

menores que 2,5μm próximo da superfície  micrômetros presentes na atmosfera.

Devido  ao  tamanho  diminuto,  essa  variável  pode

penetrar  no  sistema  respiratório  e  atingir  os
alvéolos pulmonares (CETESB, 2019).

A  concentração  de  material  particulado  inalável  e
gases  traços  aumentam  durante  a  estação  seca  nas

regiões  Amazônicas  e  Central  do  Brasil  (julho  a
outubro) ocasionada, principalmente, pelas queimadas

antropogênicas  (Coutinho  et  al.,  2002;  Freitas  et
al., 2005).



Método de Cálculo Foram utilizados os valores de material particulado d < 2,5μm próximo da superfície 

μm extraídos dos dados do Modelo  CAMS-Reanalysis (para
os anos de 2003 até 2017) e do Modelo Modelo CAMS-

Nrealtime (para  os  anos  de  2018  e  2019),  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 metro cúbico (Kg.m-3) e convertidos para a

unidade micrograma por métro cúbico (μg/m3) (Inness et al.,

2018; ECMWF, 2019b).

Também foram utilizados os valores de material particulado

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  metro  cúbico

(kg/m3)  e  convertidos  para  a  unidade  de  micrograma  por

metro cúbico (μg/m3) (Bosilovich et al. 2016)

Exemplos de Usos 
e Aplicações

A variável de material particulado com diâmetro <

2,5 μg/m3 é usada amplamente em estudos relacionados
à  saúde,  pois  sua  variação  interfere  no  sistema

respiratório,  na  sensação  de  conforto  térmico,  no
desenvolvimento de alergias em geral e reações no

sistema respiratório.

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

http://convert-units.info/density/microgram-cubic-meter/1000000000
http://convert-units.info/density/microgram-cubic-meter/1000000000


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 PM2.5.
Exemplos de estudos:

Ignotti, Eliane & Valente, Joaquim & Hacon, Sandra &

Longo  de  Freitas,  Karla  &  Freitas,  Saulo.  2007.
Hospitalization  Rates  Due  to  Respiratory  Disease

(RD)  and  PM2.5  in  the  Amazon  Region,  Brazil.
Epidemiology.

CARMO, C. N. ; HACON, S. S. ; Longo, Karla ; Freitas

Saulo  ;  IGNOTTI,  E.  ;  LEON,  Antonio  Ponce  de  ;
ARTAXO, P. . Association between PM2.5 from biomass

burning  and  respiratory  diseases  in  a  southern
region of Brazilian Amazon. 2008. (Apresentação de

Trabalho/Congresso). 

IGNOTTI, E. ; HACON, S. S. ; Longo, Karla ; Freitas
Saulo  .  Poluição  Atmosférica  na  Amazônia  Legal:

Medida Agredada de exposição ao PM2.5 e indicadores
de saúde humana. 2008. (Oficina).2008. (Apresentação

de Trabalho/Comunicação). 

Ignotti et al., 2010 - Air pollution and hospital
admissions  for  respiratory  diseases  in  the

subequatorial Amazon: a time series approach.

Fonseca & Vasconcelos, 2011 - Estudo da distribuição
de  doenças  respiratórias  no  estado  de  Santa

Catarina, Brasil.
Vasconcelos et al., 2011 - Estudo da distribuição da

tuberculose  (TB)  nos  Estados  do  Amazonas  e  Rio
Grande do Sul (2006 a 2009).

Carmo et al., 2013 - Impact of biomass burning and

weather conditions on children’s health in a city of
Western Amazon Region.



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);
- Universidade Federal do Acre (UFAC-Bioclima), 

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/datasets/M2T1NXAER_V5.12.
4/summary

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/datasets/M2T1NXAER_V5.12.4/summary
https://disc.gsfc.nasa.gov/datasets/M2T1NXAER_V5.12.4/summary
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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