
FICHA TÉCNICA

Dióxido de Enxofre 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  Integrados  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
Dióxido de enxofre próximo da superfície (SO2)

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
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: 800 μg/m³(média de 24h) 

Alerta: 1600 μg/m³(média de 24h) 
Emergência: 2100 μg/m³(média de 24h) 

○ Organização Mundial da Saúde (OMS):

20 μg/m³(média diária)
500 μg/m³(média 10 minutos)



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 dióxido de enxofre é um composto químico inorgânico

constituído  por  dois  átomos  de  oxigênio  e  um  de
enxofre.  Um  gás  pesado,  denso,  incolor,  não

inflamável e tóxico.

Interpretação
Ocorre  na  natureza  por  meio  de  gases  vulcânicos.
Também é resultado da combustão de combustíveis que

contém enxofre, como óleo diesel, óleo combustível
industrial e gasolina. É um dos principais formadores

da  chuva  ácida.  Reage  com  outras  substâncias
presentes no ar formando partículas de sulfato que

são  responsáveis  pela  redução  da  visibilidade  na
atmosfera (CETESB, 2019).

Método de 
Cálculo

Foram utilizados os valores de dióxido de enxofre

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 micrograma por

metro  cúbico  (µg/m3) (Inness  et  al.,  2018;  ECMWF,
2019b).

Também foram utilizados  os  valores  de  dióxido  de  enxofre

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  dióxido  de  enxofre  é  usada  em  estudos

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

crónicos,  também  pode  agravar  problemas
cardiovasculares e seus efeitos são aumentados pela

presença  simultânea  do  SO2  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 SO2.
Exemplos de estudos:

Saldiva et al., 1995 -  Air pollution and mortality

in elderly people: a time-series study in Sao Paulo,
Brazil.

Nishioka  et  al.,  2000  -  Estudo  dos  efeitos  da
poluição atmosférica na mortalidade neonatal e fetal
na cidade de São Paulo, Brasil.

Nascimento, 2011 - Air pollution and cardiovascular

hospital admissions in a medium-sized city in São



Paulo State, Brazil.

Pereira & Limongi, 2015 - Epidemiologia de desfechos

na saúde humana relacionados à poluição atmosférica
no Brasil: uma revisão sistemática (91-100).

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/files

/2019-06/CAMS84_2018SC1_D5.1.1-2018_v1.pdf>.

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/

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.

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
https://atmosphere.copernicus.eu/sites/default/files/2019-06/CAMS84_2018SC1_D5.1.1-2018_v1.pdf


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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