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 Introdução
 Diretrizes Legais;
 Odor: definições e fatores relevantes;
 Gestão do odor;
 Metodologias (quantitativas) para avaliação 

do impacto do odor;

 Olfatometria de Campo;
 Modelagem de dispersão de odor;
 Análise Integrada;
 Conclusões.



 Aumento de reclamações do “cheiro” no 
entorno de atividades poluidoras;

 Preocupação das empresas com a 
comunidade do entorno e com sua imagem;

 Exigências ambientais e condicionantes de 
licenças considerando o tema;

 Avanço de técnicas e metodologias em outros 
países que podem ser utilizados no Brasil.



 Mostrar a importância do tema de Qualidade do Ar e, em 
especial, dos ODORES;

 Ressaltar sobre a FALTA DE CRITÉRIOS (objetivos) para a 
análise de impactos de odores sobre a qualidade do ar, 
especialmente no Brasil;

 Mostrar (resumidamente) sobre as metodologias para 
avaliação e/ou medição de odores e seu uso na Gestão do 
Odor;

 Apresentar a OLFATOMETRIA DE CAMPO e MODELAGEM 
MATEMÁTICA como metodologias promissoras para o 
monitoramento de odores no entorno;

 Mostrar de que forma o uso de mais de uma metodologia 
e uma ANÁLISE INTEGRADA pode ser interessante para a 
correta avaliação de impactos de odores.



Poluição 
Atmosférica 

(incluindo odor)

Múltiplas 
Metodologias

Diagnóstico 
e Análise de

Impacto 
Ambiental



 Definição Resolução CONAMA 03/90:

“Poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou 
energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam 
tornar o ar: 

 impróprio, nocivo ou ofensivo a saúde;
 inconveniente ao bem-estar público;
 danoso aos materiais, à fauna e flora;
 prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e às atividades normais da comunidade.”



 Partículas Totais em Suspensão (PTS);

 Partículas Inaláveis (PI ou MP10);

 Dióxido de Enxofre (SO2);

 Dióxido de Nitrogênio (NO2);

 Monóxido de Carbono (CO);

 Ozônio (O3);

 Fumaça.

 Resolução revisada provavelmente irá incluir 
Partículas Respiráveis (MP2,5) e Chumbo.

 Sem menção a odores na Legislação Federal!



DECRETO SP Nº 8.468/1976:

“Art. 33 — Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na 
atmosfera, em quantidades que possam ser perceptíveis fora 
dos limites da área de propriedade da fonte emissora.

Parágrafo único — A critério da CETESB, a constatação da 
emissão de que trata este artigo, será efetuada:

1) por técnicos credenciados da CETESB;

2) com referência às substâncias a seguir enumeradas, através 
de sua concentração no ar, por comparação com o Limite de 
Percepção de Odor (LPO):

Substância LPO (ppm em volume)

Sulfeto de Hidrogênio (Gasoso – H2S) 0,00047

Metil Mercaptana (CH4S) 0,0021

há outras 53 substâncias (...)



RESOLUÇÃO SEMA Nº 016/2014:
 “Art. 12 - As atividades geradoras de substâncias 

odoríferas, tais como (...), estações de tratamento de 
efluentes (...) devem seguir as boas práticas de 
minimização de odores, devendo ser implantadas a 
uma distância considerada suficiente para evitar o 
incômodo aos núcleos populacionais.

 § 1º Quando a adoção das boas práticas citadas no 
caput desse artigo não for suficiente para a 
minimização dos odores, o órgão ambiental exigirá a 
instalação de sistemas e/ou equipamentos de captação 
e remoção do odor e, caso a pluma atinja áreas 
residenciais, o monitoramento da extensão da pluma 
de odor.”



 Próximo à uma fonte de emissão de odor, em geral 
irá haver uma mistura de várias substâncias, que 
interagem entre si em com o nosso senso olfativo... 

 Portanto, o odor que percebemos é o resultado 
sinérgico de uma mistura de substâncias odoríferas! 

 O limite de percepção do olfato humano é inferior 
ao de muitos métodos analíticos (ex. cromatografia 
gasosa e espectrometria de massa);

 Ou seja, o nosso aparelho olfativo 

é bastante sensível!



 A concentração destes compostos perceptível pelo 
olfato humano, é em geral muito mais baixa do que 
os níveis capazes de causar dano direto à saúde...
◦ Exemplo: H2S – gás sulfídrico ou sulfeto de hidrogênio:

◦ Limiar de Percepção de Odor (LPO), OMS: 0,2 a 2 µg/m³;
◦ Limite sugerido para evitar reclamações (OMS): 7,0 µg/m³;
◦ Limite para exposição ocupacional (NR15): 12.000 µg/m³.

O odor pode ser considerado um tipo 

de poluição se causar incômodo à 

população (“inconveniente ao bem-estar

público” - CONAMA 03/1990);



Classe Substâncias Exemplos de fontes de odor

Compostos de 
enxofre 
reduzido 

Sulfeto de hidrogênio 
(H2S), mercaptanas, 
metilsulfeto, Enxofre 
Reduzido Total (ERT), 
etc.

ETE (principalmente tratamento
anaeróbio); indústria de papel 

e celulose; biodigestores; 
compostagem, aterros sanitários, 
etc.

Compostos 
nitrogenados

Amônia (NH3), 
Metilaminas, etc.

Frigoríficos, fábrica de subprodutos 
animais (“graxarias”), aterro 
sanitários, granjas, chorume, etc.

Compostos
Orgânicos 
Voláteis 
(COVs)

Fenol, Formaldeído,
Acetaldeído,
Ácido Acético
Acetona, etc.

Aterros sanitários, Frigoríficos,
fábrica de subprodutos animais 

(“graxarias”), granjas, etc.



 Por isto, avaliar somente alguma substância de forma 
isolada não descreve totalmente o odor...

 Para complementar os métodos analíticos, existem os 
métodos olfatométricos – usam o senso olfativo de 
jurados treinados como instrumento de análise.

 O resultado da análise olfatométrica de concentração 
de odor é dado em unidades de odor por metro 
cúbico: 

U.O.m-3.
 Exemplo: 10 U.O. m-³ significa que a amostra deve 

ser diluída 10 vezes para que seja atingido o seu 
limite de detecção (50% de probabilidade que este 
odor seja percebido). 



 O impacto de um odor resulta de uma combinação de 
fatores que interagem entre si, conhecidos pela sigla 
FIDOL (FREEMAN; CUDMORE, 2002):

 F - Frequência de ocorrência da exposição ao odor;
 I - Intensidade (concentração) do odor;
 D - Duração de cada episódio de odor;
 O – Ofensividade – tom hedônico do odor;
 L – Localização -relação com uso do solo (área rural, 

residencial, industrial)
 Com exceção da ofensividade, 
os demais fatores podem ser
quantificados e sujeitos
à diretrizes regulatórias.



Passo 1
•Diagnóstico

Passo 2
•Prevenção

Passo 3
•Controle

Passo 4
•Monitoramento



 Passo 1) Diagnóstico: identificar fontes e tipos de 
odores, avaliar impacto na comunidade, fazer 
estudo para direcionar esforços/investimentos;

 Passo 2) Prevenção: usar matérias-primas, 
insumos ou processos com menor potencial de 
geração de odor;

 Passo 3) Controle: equipamentos específicos, a 
depender do tipo de fonte, substâncias, vazão: 
◦ Fontes pontuais: lavadores de gases, pós-queimadores, 

Biofiltros, filtros de carvão ativado, direcionar gases para 
incineração em caldeira/forno/reator;

◦ Fontes em área: enclausuramento e canalisação dos 
gases para sistemas de tratamento

 Passo 4) Monitoramento do odor.



Biodigestor Indústria de Papel e Celulose

Indústria de Papel e Celulose
Graxaria – Aerocondensador

para controle de odor



 Passo 1) Diagnóstico: identificar fontes e tipos de 
odores, avaliar impacto na comunidade, fazer 
estudo para direcionar esforços/investimentos;

 Passo 2) Prevenção: reduzir o teor de sulfeto no 
efluente (exemplo: oxidação com peróxido); 
preferência por sistemas de tratamento aeróbio, 
ou sistemas anaeróbios enclausurados ;

 Passo 3) Controle: equipamentos específicos, a 
depender do tipo de fonte, substâncias, vazão: 
◦ Fontes pontuais: retores anaeróbios: trocar flares por 

pós-queimadores; canalisar gases para Biofiltros;
◦ Fontes em área: Difícil controle... Melhor agir na 

prevenção! 

 Passo 4) Monitoramento do odor.



Lagoas anaeróbias

ETE Municipal

Lagoa anaeróbia

ETE Frigorífico
Tratamento primário

ETE Frigorífico

Lagoa Aerada

ETE Industrial



Monitoramento 

Analítico

Olfatometria 

de Campo

Olfatometria 

Dinâmica

Pesquisas de 

Percepção

Modelagem de 

Dispersão 

Atmosférica

Análise 

Integrada

FONTES E ENTORNO ENTORNO 





Fonte: Envitech



Olfatometria de Campo
Modelagem de 

Dispersão Atmosférica
Análise Integrada



Objetivo do Método

Avaliar o odor resultante 
da mistura de múltiplas 

substâncias, 
instantaneamente e 

diretamente no receptor –
o equipamento permite a

medição do impacto.



Histórico:

1958, o serviço de saúde pública 
dos Estados Unidos patrocinou o 
desenvolvimento de um 
instrumento para olfatometria de 
campo.

Em meados de 1960, a empresa 
Barnebey-Cheney fabricou o 
primeiro instrumento de 
olfatometria de campo, chamado 
de Scentometer.



Equipamento (utilizado):
Olfatômetro de campo Nasal 
Ranger®, da St. Croix 
Sensory, Inc. – Origem: U.S.A.

Princípio de funcionamento:

Mistura, em razões 
volumétricas discretas, de  ar 
ambiente contendo odores, 
com ar filtrado livre de 
odores.



Filtro de carvão ativado Disco D/T com orifícios 



Comparação UO/m³ e D/T:

 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑟
𝐷

𝑇
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑠𝑒𝑚 𝑜𝑑𝑜𝑟)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑜𝑑𝑜𝑟
=

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑑𝑜𝑟

 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑟 𝑂𝑈.𝑚
−3 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑟

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑚 𝑜𝑑𝑜𝑟
=

𝑉𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜+𝑉𝑜𝑑𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑑𝑜𝑟
=

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑜𝑑𝑜𝑟 𝑂𝑈.𝑚
−3 = 𝐶𝑜𝑑𝑜𝑟

𝐷

𝑇
+ 1

Segundo Brancher et al. (2017), os países que utilizam o conceito de D/T 
e/ou olfatometria de campo: USA.; Panamá; Coréia do Sul; Taiwan; Japão. 



Tipos de filtros:
Tipo I – Filtro Universal
Tipo II - Filtro para Vapor 
Orgânico
Tipo III - Filtro para Sulfeto de 
Hidrogênio
Tipo IV – Filtro para Amônia

Componentes do Olfatômetro de Campo:

 O Nasal Ranger;

 Máscara nasal;

 Selos de conforto;

 Cartuchos de filtro de odor 
substituíveis;





Monitoramento Meteorológico Simultâneo:

• Curta resolução;

• Escala de minuto-a-minuto.

• Parâmetros monitorados:

• Velocidade do Vento;

• Direção do Vento;

• Temperatura;

• Umidade do Ar;

• Pressão Atmosférica;

• Entre outros.



Requisitos para os 
avaliadores:

• Treinamentos;

• Realização de testes de 
sensibilidade;

• Certificação.

Boas práticas de 
monitoramento: 

• Há regras e critérios a 
serem seguidos, antes 
e durante as medições.



Teste de Sensibilidade ao Odor:
• Utilizado para testar a 

sensibilidade dos avaliadores 
com base em um odorante 
padrão (n-butanol);

• O kit é composto por:
• 14 canetas de teste contendo n-butanol;

• 2 canetas em branco;

• Venda para os olhos;

• Luvas para o administrador do teste;

• Procedimento de teste;

• Folhas de dados de teste;

• Registro de teste.



Teste de Sensibilidade ao Odor

• Segue as seguintes normas:
• ASTM E544:99 – Padrões para referenciar a intensidade do 

odor supralimiar;

• ASTM E679:04 - Padrões para determinação de limiares de 
odor e paladar por uma série de concentração ascendente;

• ASTM E1432:04 – Padrões para definir e calcular limiares 
sensoriais individuais e de grupo;

• EN 13725:2003 - Qualidade do Ar - Determinação da 
concentração de odor por olfatometria dinâmica.



Aplicações:

 Monitorar as operações diárias;

 Comparação de práticas operacionais;

 Documentar eventos ou episódios específicos;

 Acompanhamento de conformidade;
◦ Pelas próprias empresas (automonitormento);

◦ Por órgão ambientais – fiscalização;

 Investigação da eficácia do controle de odores;

 Verificação da modelagem de dispersão de odores 
(calibração do modelo);

 Determinação de fontes específicas de odores 
(investigação de reclamações).



Ex2: Variacão da emissão de 
H2S em lagoa:

E(H2S) = f(A, CH2S_efl, Qefl, U10)

Ex1: Efeito do vento (ou outros 
parâmetros meteorológicos) 
sobre as concentrações no 

entorno:





Exemplos de Referências Internacionais:
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Pontos positivos Pontos negativos

 Avaliação objetiva do 
odor resultante de várias 
substâncias;

 Resposta rápida;
 Baixo custo;
 Fácil operação;
 Possibilidade de avaliar o 

odor em receptores 
específicos;

 Fornece valores 
instantâneos em vez de 
estimativas, médias ou 
percentis;

 Não há padrões para 
comparação dos resultados 
na legislação brasileira;

 Não há norma que 
padronize a maneira de se 
trabalhar com esses 
dispositivos;

 A sensibilidade dos 
avaliadores deve ser 
testada previamente;

 O método não permite 
análise de frequências 
(percentis) – ou demanda 
de uma grande amostra.

Resumo: Olfatometria de Campo



Objetivo do Método: a partir de fontes 
(conhecidas); calcular as concentrações no 

entorno, em função das condições de emissão, 
meteorológicas e topográficas.



 Existem diversos tipos de modelos;

 Ferramenta (mais) utilizada:
◦ Modelo Matemático-Computacional  AERMOD

 AERMOD:
◦ Desenvolvido USEPA e pela AMS;

◦ Empregado em diversos países para estudos de 
impactos sobre a qualidade do ar;

◦ No Brasil é o modelo mais utilizado;
◦ Software livre (disponível na USEPA);

◦ Possibilidade de uso de interfaces (comerciais);
◦ Possui módulos/modelos auxiliares:

 AERMET – processamento de meteorologia;

 AERMAP – processamento de topografia;

 AERSURFACE – processamento do uso do solo;

 BPIP – processamento de edificações (building downwash).





Definição das fontes
e suas respectivas 
taxas de emissões, 

com demais 
parâmetros (altura, 

diâmetro, velocidade 
do efluente, 
temperatura, 

variação da taxa de 
emissão, edificações 

próximas, etc.).



Definição do 
domínio e grid 
de receptores, 

com respectivos 
dados 

topográficos.



Definição dos 
dados 

meteorológicos (5 
anos, horários), 

com formatação e 
processamentos 

necessários. 
Necessário dados 

de uso do solo 
para cálculo dos 

parâmetros 
superficiais.





 Mapas de isoconcentrações;
 Cálculo de concentração para qualquer substância, 

em qualquer ponto do entorno (geralmente calculam-
se em milhares!);

 Médias horárias, diárias, mensais, anuais, etc.;
 Para valores sub-horários, podemos (devemos) usar o 

fator Peak-to-Mean Ratio;
 Análise de Percentil (conforme necessidade);
 Obtenção de diversas informações pós-processadas: 

ex: cálculo de parâmetros da camada-limite 
atmosférica (estabilidade, altura da CLA, etc);

 Análise de cenários;
 Etc.



Razão Pico-Média (Peak-to-Mean Ratio):

𝑃/𝑀 =
𝑡𝑝

𝑡𝑚

𝑎

Notação Variável Valor Justificativa

tp Tempo de pico 3 min
Próximo ao tempo de duração de 

cada amostragem com o 

olfatômetro de campo

tm Tempo de média
60 min

(1 hora)

Resolução temporal mínima do 
modelo AERMOD e de dados 

meteorológicos

a
Expoente da lei 

de potência
-0,2

Valor mais recomendado pela 
literatura



Percentil de Ocorrência:

O percentil associado a uma concentração 
estabelece uma frequência de ocorrência 
máxima na qual se permite que o valor-

referência de intensidade/concentração de 
odor seja excedido.



Saber processar 
adequadamente os dados, usar 

as opções de modelagem e
interpretar os resultados!!

Há limitações do método, principalmente 
para utilizá-lo para análise de odores...



 Nem sempre temos dados bons: meteorologia, 
emissões, etc.

 A qualidade do resultado depende de uma boa 
implementação do modelo.
◦ Os resultados ponto-a-ponto e hora-a-hora geralmente não 

têm boa correlação com dados medidos.
◦ Geralmente o modelo é conservador e dá resultados superiores 

à realidade (foi desenvolvido com essa filosofia, de worst case).
◦ É “fácil” criar “resultados desejados”, o que demanda muito 

conhecimento por parte de quem analisa (órgãos ambientais).

 Como fazer a aferição dos resultados obtidos?
◦ Não é comum o uso de técnicas de “calibração” de modelos de 

dispersão gaussianos.

 Como saber a situação instantânea (agora!)?
◦ Não serve muito para fiscalização por parte dos órgãos 

ambientais.



Análise 
Integrada

Modelagem de 
Dispersão 

Olfatometria 
de Campo

Outras: 
Pesquisas, 

Monitoramento 
da Fonte



 MONITORAMENTO DE CAMPO:
◦ Avaliação da situação real e instantânea;
◦ Mapeamento de concentrações no entorno;
◦ Avaliação de odores em pontos críticos e/ou de 

reclamações;
◦ Acompanhamento de medidas mitigadoras e melhorias nas 

fontes;
◦ Comparação entre “opiniões” de pessoas afetadas e a real 

intensidade do odor, que pode ser medida;
◦ Permite fiscalização, com comparação com limites 

(nacionais?).

 MODELAGEM DE DISPERSÃO:
◦ Avaliação de longo prazo (5 anos) e análises estatísticas;
◦ Com modelagem reversa e medição do entorno, permite 

cálculos de emissões;
◦ Permite avaliar fontes individualmente.





 É necessário atualizar a legislação e criar critérios 
específicos para o monitoramento do odor, com:
◦ Metodologia para monitoramento de campo;
◦ Roteiros e critérios para modelagem;
◦ Capacitação dos órgãos reguladores para aplicação dos 

diferentes métodos.

 A olfatometria de campo se mostra versátil e de 
custo relativamente baixo, permitindo 
fiscalização de atividades poluentes.

 A modelagem de dispersão continua sendo uma 
excelente ferramenta para licenciamento de 
empreendimentos e acompanhamento de seus 
impactos quando em operação.
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