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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo avaliar qualidade do ar atmosférico de região
urbana da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte (latitude 5º49’29’’ sul e
longitude 35º13’34’’ oeste), visando a determinação da concentração de metais no Material
Particulado (PM10 e PM2,5) do ar atmosférico na área urbana da cidade do Natal. O período de
amostragem para o estudo compreendeu a aquisição de dados de Janeiro a Dezembro de 2012.
As amostras foram coletadas em filtros de fibra de vidro, por meio de dois amostradores de
grandes volumes, um para MP2,5 (AGV MP2,5) e outro para MP10 (AGV MP10). As médias
mensais variaram de 8,92 a 19,80 g.m-3, onde a média anual foi de 16,21 g.m-3 para o MP10
e para o MP2,5 as médias mensais variaram de 2,84 a 7,89 g/m3, com média anual de 5,61
g.m-3. Os resultados das concentrações de MP2,5 e MP10 foram relacionados as variáveis
meteorológicas e para obter informações sobre os efeitos dessas variáveis sobre a
concentração de MP, foi realizado um estudo exploratório dos dados usando a Análise de
Componentes Principais (PCA). Os resultados da PCA mostraram que conforme aumenta a
Pressão barométrica, a Direção dos ventos, a Precipitação e a Umidade Relativa, diminui a
concentração do MP e que a variável dia da semana pouco influenciou, quando comparada as
variáveis meteorológicas. Os filtros contendo material particulado foram selecionados de seis
em sem dias e submetidos a digestão assistida por microondas. Após a digestão as amostras
foram analisadas por Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICPMS). Foram determinadas as concentrações para os metais pesados Vanádio, Cromo,
Manganês, Níquel, Cobre, Arsênio e Chumbo. As maiores concentrações de metais foram
para o Pb e Cu, cujos valores médios em MP10 foram, respectivamente, 5,34, e 2,34 ng.m-3 e
em MP2,5 4,68 e 2,95 ng.m-3. As concentrações para os metais V, Cr, Mn, Ni, e Cd foram
respectivamente, 0,13, 0,39, 048, 0,45 e 0,03 ng.m-3 para o MP10 e na fração MP2,5, 0,05, 0,10,
0,10, 0,34 e 0,01 ng.m-3. A concentração para o As foi nula para as duas frações.

Palavras-chaves: Meio Ambiente. Poluição Atmosférica. MP2,5. MP10. Qualidade do Ar.
Metais.

ABSTRACT

This study aimed to assess ambient air quality in a urban area of Natal, capital of Rio Grande
do Norte (latitude 5º49'29 '' S and longitude 35º13'34'' W), aiming to determine the metals
concentration in particulate matter (PM10 and PM2,5) of atmospheric air in the urban area o the
Natal city. The sampling period for the study consisted of data acquisition from January to
December 2012. Samples were collected on glass fiber filters by means of two large volumes
samplers, one for PM2,5 (AGV PM

2,5)

and another for PM10 (PM10 AGV). Monthly averages

ranged from 8.92 to 19.80 g.m-3, where the annual average was 16,21 g.m-3 for PM10 and
PM2,5 monthly averages ranged from 2,84 to 7,89 g.m-3, with an annual average of 5,61
g.m-3. The results of PM2,5 and PM10 concentrations were related meteorological variables
and for information on the effects of these variables on the concentration of PM, an
exploratory analysis of the data using Principal Component Analysis (PCA) was performed.
The results of the PCA showed that with increasing barometric pressure, the direction of the
winds, the rainfall and relative humidity decreases the concentration of PM and the variable
weekday little influence compared the meteorological variables. Filters containing particulate
matter were selected in six days and subjected to microwave digestion. After digestion
samples were analyzed by with Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).
The concentrations for heavy metals Vanadium, Chromium, Manganese, Nickel, Copper,
Arsenic and lead were determined. The highest concentrations of metals were for Pb and Cu,
whose average PM10 values were, respectively, 5,34 and 2,34 ng.m-3 and PM2,5 4,68 and 2,95
ng.m-3. Concentrations for metals V, Cr, Mn, Ni, and Cd were respectively 0,13, 0,39, 0,48,
0,45 and 0,03 ng.m-3 for PM10 fraction and PM2,5 fraction, 0,05, 0,10, 0,10, 0,34 and 0,01
ng.m-3. The concentration for As was null for the two fractions.
Keywords: Environment. Air Pollution. PM2,5. PM10. Air Quality. Metals
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1 INTRODUÇÃO

A qualidade do ar de centros urbanos tem sido tema de grandes discussões, estudos e
pesquisas no mundo inteiro, principalmente por estar relacionada tanto a mudanças climáticas
quanto a problemas de saúde da humanidade.
Com o advento de novas tecnologias, desde a revolução industrial até hoje, grande
quantidade de gases e materiais particulados estão sendo lançados à atmosfera. Isto se deve
prioritariamente, ao rápido crescimento populacional com o consequente aumento do
transporte rodoviário e o desenvolvimento dos parques industriais das grandes cidades
(REBELATTO, 2006; MELO JÚNIOR, 2007)
O ar é considerado poluído quando há na atmosfera a presença de substâncias em
concentrações suficientes para causar danos à fauna, flora e materiais, assim como provocar
alterações no clima.
As mais recentes divulgações do painel intergovernamental de mudanças climáticas (do
inglês, IPCC) mostram que existe uma evidência acentuada que os seres humanos estão
afetando diretamente o clima global, destacando uma série de implicações a saúde humana
(IPCC, 2013).
Uma das fontes mais significativas de poluição do ar nos grandes centros urbanos é o
lançamento na atmosfera de grandes quantidades de material particulado (MP), pela queima
de combustíveis fósseis seja pelos veículos automotores como pelas atividades industriais.
O termo material particulado se refere a partículas sólidas ou gotículas suspensas no ar,
com dimensões menores que 100 m, emitidas por fontes antropogênicas (queima de
combustíveis fósseis e processos industriais) ou fontes naturais (erupções vulcânicas, poeiras
e “sprays” marinhos). (ALVES, 2005).
O MP é classificado por seu tamanho, considerando o diâmetro aerodinâmico médio das
partículas. As partículas inaláveis grossas (MP10) são as que possuem o diâmetro
aerodinâmico médio no intervalo de 2,5 a 10 m. E as partículas finas ou respiráveis (MP2,5)
são as inferiores a 2,5 m. (SOLCI; FREITAS, 2009).
Visando minimizar os efeitos desta poluição, seus níveis têm sido monitorados em todo
o mundo. A legislação brasileira atual estabelece padrões de qualidade do ar para
concentrações de partículas totais em suspensão (PTS). A Resolução nº 3/90 considera os
padrões primários e secundários para os poluentes. Estes são concentrações de poluentes que,
se ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população (padrão primário), e as concentrações

16

abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso ao bem estar da população, assim como o
mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente geral (padrão secundário).
O monitoramento de MP10 é previsto nesta resolução, com padrão primário de 150 para
o período de 24h que não pode ser excedido mais de uma vez ao ano, e para longos períodos a
média aritmética anual de 50 g.m-3. A resolução estabelece ainda, padrões para outros
poluentes atmosféricos tais como fumaça, SO2, CO, O3 e NO2 (CONAMA, 1990).
A legislação brasileira não estipula padrões de qualidade do ar para MP 2,5. Entretanto, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o padrão de qualidade do ar para MP2,5
com base nos efeitos à saúde conhecidos, tanto de curto quanto de longo prazo. Segundo a
OMS a média diária não pode exceder o valor de 25 g.m-3 e a média anual não deve
ultrapassar o valor de 10 g.m-3 (WHO, 2006). Além disso, os Estados Unidos, países da
União Européia, Canadá, México, dentre outros têm inserido o parâmetro MP2,5 como padrão
de qualidade do ar em suas legislações ambientais. (LEE, 2010). Os padrões da EPA
estabelecem que a média aritmética das médias anuais dos últimos três anos consecutivos não
pode ultrapassar 12 g.m-3 e a média de três anos das médias de 24 horas não pode ultrapassar
35 g.m-3. E a União Européia estabeleceu o valor-alvo de 25 g.m-3 (média anual), em vigor
desde 2010, entendendo-se por valor-alvo um nível fixado, a atingir, na medida do possível,
num prazo determinado.
Acredita-se que o monitoramento das partículas finas (MP2,5) devam ser consideradas,
logo que a Resolução do CONAMA seja atualizada, pois estas partículas, devido ao seu
tamanho, possuem a capacidade de penetrar pelas vias aéreas e atingir porções mais profundas
do sistema respiratório, afetando ainda mais a saúde humana (ARBEX et al, 2004).
Atualmente muito se tem estudado sobre a composição química do material particulado.
Segundo Neves (2005), a população urbana está exposta a metais associados a partículas em
suspensão que, em sua maioria estão freqüentemente presentes acima dos níveis naturais
devido a processos antropogênicos. Estes metais podem causar danos à saúde humana,
principalmente devido a sua absorção pelos tecidos pulmonares durante a respiração.
O uso de combustíveis fósseis, por exemplo, acarreta a emissão de partículas
enriquecidas em espécies químicas altamente tóxicas. E essas partículas podem causar sérios
problemas ao meio ambiente e ao ser humano por permanecerem durante um longo período
na atmosfera e por apresentarem em sua superfície concentrações elevadas de metais como
Ni, Cr, Pb, Cd, Fe, Mn, etc.(BROOK, 1997; SMITH, 1987 apud CARVALHO et al, 2000).
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O efeito do material particulado no organismo humano depende da composição química
das partículas, tempo de exposição e da susceptibilidade individual. Os metais traços no
material particulado são considerados por representar um perigo para a saúde, uma vez que
pode ser absorvido em tecidos do pulmão humano durante a respiração (PEREIRA, et al,
2007).
Outra preocupação é que a atmosfera quando poluída apresenta potencial de aumentar o
nível de poluição através da precipitação seca e úmida, quando devolve para a superfície da
terra todo o material poluente nela injetado. Sabendo que todo o material poluente que é
lançado na atmosfera, volta aos solos, rios, lagos e oceanos através, principalmente, da
precipitação por meio da chuva, através da chamada roda hidrológica. (MOTA, 2004)
Aliado a tudo isso, vários fatores contribuem ou interferem na concentração de
poluentes na atmosfera. Reporta-se que os fatores meteorológicos como temperatura, umidade
relativa do ar, radiação solar, precipitação, assim como os aspectos demográficos, índices de
desenvolvimento humano, urbanização, padrões de industrialização, dentre outros, afetam a
qualidade do ar, na medida em que influenciam significativamente no transporte e dispersão
dos poluentes do ar, levando a vários tipos de circulação. (ARBEX et al, 2004; CARVALHO
et al, 2000)
São raros os dados disponíveis sobre as condições atmosféricas e o impacto da emissão
de material particulado nas diversas regiões do país. No caso da Cidade de Natal, não há
dados disponíveis na literatura sobre a concentração de Material Particulado. Um estudo
realizado no período de março de 1988 a junho de 1989 analisou a qualidade das águas de
chuva em seis pontos da costa brasileira: Fortaleza, Natal, Salvador, Niterói, Caraguatatuba e
Florianópolis. Neste trabalho os autores concluíram que a cidade de Natal, dentre as cidades
estudadas, destaca-se como tendo uma excelente qualidade da água de chuva, refletindo-se
essencialmente a contribuição de origem marinha. Concluiu-se ainda que as chuvas da cidade
de Natal estejam isentas de contribuições de origem antropogênica, diferentemente das outras
cidades. (MOTA, 2004).
No entanto, sabe-se que a cidade de Natal está em pleno desenvolvimento
socioeconômico, e isto implica na expansão do poder aquisitivo da população que tem como
conseqüência o aumento da frota de veículos. Números do DETRAN/RN revelam um
aumento de 34% na quantidade de veículos entre os anos de 2008 e 2011. No mesmo período,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população potiguar cresceu
apenas 5% (LUCENA, 2012).
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Alguns estudos pontuais já estão tentando mostrar algumas implicações da poluição
atmosférica gerada principalmente pelo crescimento das emissões veiculares e urbanização da
cidade (SILVA et al, 2009; ALVES, ALVES; SILVA,2009).
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2 OBJETIVOS
2.1

GERAL

Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade do ar em um ponto da área urbana
da cidade do Natal, quanto à concentração dos metais traço Vanádio (V), Cromo (Cr),
Manganês (Mn), Níquel (Ni), Arsênio (As), Cádmio (Cd), Cobre (Cu) e Chumbo (Pb) no
Material particulado (MP2,5 e MP10), nas amostras coletadas no período compreendido entre
janeiro e dezembro de 2012 .
O trabalho foi desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Química Ambiental do
Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis– CTGÁS-ER, o mesmo dispõe de
profissionais qualificados, equipamentos e insumos para o desenvolvimento do trabalho.

2.2

ESPECÍFICOS
 Realizar amostragem do material particulado de 2,5 e 10 m;
 Determinar a concentração do material particulado de 2,5 e 10 m;
 Correlacionar os resultados obtidos com variáveis meteorológicas tais como:
velocidade do vento, direção do vento, radiação solar, temperatura, pressão, umidade
relativa e índice pluviométrico;
 Determinar a concentração de metais traço presentes no material particulado
amostrado; e
 Comparar resultados obtidos com a legislação vigente.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
3.1

A ATMOSFERA

Ao contrário do que parece ser o senso comum, a atmosfera não é composta apenas
por gases. Existe material sólido nela disperso, como poeira em suspensão, pólen, micro
organismos dentre outros. Existe também uma porção líquida dispersa, composta, por
exemplo, de gotículas resultantes da condensação principalmente do vapor d’água, na forma
de nuvens neblinas e chuvas. Contudo, a principal parcela é a parcela gasosa. (ROCHA,
2009).
A atmosfera pode ser dividida em cinco camadas, que são classificadas de acordo com
a altitude, mudança de temperatura e propriedade químicas e físicas: troposfera, estratosfera,
mesosfera, termosfera e exosfera. (Figura 1). No entanto para fins de estudos referentes à
poluição do ar, a troposfera é a camada mais importante, pois é nesta que ocorre intensa
movimentação e transformação dos componentes gasosos e das partículas emitidas pelos
oceanos e continentes.
A troposfera inicia-se na superfície da terra ao nível do mar de 15 a 17 km de altura,
nesta faixa acontecem alguns eventos climáticos, como formação de nuvens, chuvas, ventos,
furacões, eventos estes responsáveis pela dispersão de material particulado, uma vez que é na
troposfera que ocorre a maior concentração de poluentes (AMARAL, 2010). Esta camada é
composta principalmente pelos seguintes gases: nitrogênio (78%), oxigênio (21%), argônio
(0,93%) e vapor de água. Outros gases, conhecidos como gases traços estão presentes em
concentrações baixas. Dentre estes gases, estão dióxido de carbono, ozônio e metano.
(JACOBD, 1999).
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Figura 1 - Esquematização das camadas (A) e temperaturas da atmosfera (B) com a chegada da
radiação eletromagnética (C).

Fonte: Lenzi; Favero, 2009.

3.2 POLUIÇÃO DO AR
Entende-se como poluente atmosférico 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 à
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 (Resolução
CONAMA nº03/1990)
A poluição do ar está se tornando um problema cada vez mais grave em cidades
industrializadas, onde também é crescente a quantidade de automóveis, o que contribui para
aumento de fontes poluidoras.
Este tipo de poluição tem deixado de ser um problema meramente ambiental e atualmente
tem se tornado um sério problema de saúde, podendo causar doenças respiratórias,
principalmente em crianças e idosos, e em casos extremos, crises cardíacas e abortos
espontâneos. (BRUNO, 2006)
Segundo a OMS, 3 milhões de pessoas morrem anualmente devido aos efeitos da
poluição atmosférica. Isto representa o triplo das mortes anuais em acidentes automobilísticos.
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Estudos realizados na cidade de São Paulo revelaram que após um dia poluído a mortalidade
aumenta 12% e sobe em 10% o registro de internações por problemas cardiovasculares, sendo
os idosos as principais vítimas (COSTA, 2000)
Para POZZA (2009), poluir é introduzir na atmosfera substâncias em maior taxa do que a
natureza pode reciclar, e fazê-lo em local e em momentos inadequados.
A poluição atmosférica pode ocorrer através de emissões naturais ou por fontes
antropogênicas. São exemplos de fontes naturais de poluentes as emissões de gases
provocadas pelas erupções vulcânicas, da decomposição de vegetais e animais, da
ressuspensão de poeira de solo pelos ventos, os aerossóis marinhos, os incêndios naturais em
florestas e outros (WALLACE; HOBBS, 2006). Entre as fontes antropogênicas encontram-se
diversos processos da ação humana, as operações industriais, a queima de combustíveis
fósseis, as queimadas na agricultura, a incineração de lixo e a emissão de produtos voláteis
(SEINFELD; PANDIS, 2006).
Este tipo de poluição vem sendo constantemente atribuída a atividades humanas em
vários aspectos, dentre os quais se destacam o acelerado crescimento populacional, industrial
e econômico, hábitos da população e o grau de controle em gerar poluentes (MORAES, 2006)
e tem recebido bastante atenção, principalmente devido aos seus impactos sobre a saúde
pública.
Os contaminantes do ar podem ser classificados em duas categorias: os de emissões
primárias e emissões secundárias. Os poluentes primários são emitidos diretamente na
atmosfera e compreende o material particulado, dióxido de enxofre, monóxido de carbono,
óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos. Poluentes secundários são produzidos através de
reações químicas entre poluentes primários e componentes atmosféricos naturais. Ozônio e
trióxido de enxofre são exemplos de poluentes secundários, pois ambos são formados através
de reações químicas que ocorrem na atmosfera (ESPINOSA et al, 2001) e os oxidantes
fotoquímicos, resultantes da reação entre os hidrocarbonetos e os óxidos de nitrogênio, na
presença de luz solar (MOTA, 2006). O SO3, por exemplo, formado pelo SO2 e o O2 no ar,
reage com o vapor de água para produzir o ácido sulfúrico que precipita originando a chuva
ácida (SOUZA,2006).
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Figura 2 - Ilustração relativa aos efeitos dos poluentes primários e secundários

Fonte: http://www.ufrgs.br/lmqa/arquivos/uploads/dispersao_poluentes.pdf
3.3

MATERIAL PARTICULADO

O material particulado engloba partículas que se apresentam dispersas na atmosfera com
dimensões que variam de 0,002 a 100 m, estas partículas podem ser compostas de
substâncias orgânicas e inorgânicas (LENZI; FAVERO, 2009; FINLAYSON-PITTS &
PITTS, 2000; SEINFELD & PANDIS, 2006). A caracterização química e as diferentes
características físicas do MP têm sido citados como potenciais contribuintes para a sua
toxicidade. (KELLY; FUSSELL, 2012).
Para a UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME / WORLD HEALTH
ORGANIZATION - UNEP / WHO (1994), o material particulado em suspensão é definido
como sendo o conjunto de partículas sólidas e líquidas suspensas e dispersas no ar. Essas
partículas variam em composição química, tamanho e forma, parâmetros ópticos e
características elétricas.
Sabe-se que dentre os constituintes atmosféricos, o MP é único em sua complexidade,
pois não resulta apenas de emissões diretas, mas também das emissões de certos gases que, ou
se condensam como partículas ou sofrem reações químicas se transformando em espécies que
se condensam como uma partícula (VASCONCELLOS, 1996).
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3.3.1 Classificação

O material particulado é classificado por seu tamanho considerando o diâmetro
aerodinâmico médio das partículas. As partículas totais em suspensão são as que possuem
diâmetros acima de 100 m. As partículas inaláveis grossas (MP10) são as que possuem o
diâmetro aerodinâmico médio que varia entre 2,5 a 10 μm e as partículas finas ou respiráveis
(MP2,5) são as inferiores a 2,5 μm. Recentemente o MP inferior a 0,25 μm têm sido
denominados de partículas quasi-ultrafinas (MP0,25 ) e ultrafinas (MP0,1). (MINGUILLON et
al, 2008) Esta últimas enquadram-se na classificação de PM1 que tem sido consideradas em
alguns estudos, e que designa as partículas com diâmetro inferior a 1m (LIN; LEE, 2004;
LIU et al, 2004; VECCHI et al, 2004; EHRLICH et al, 2007; KRUMAL et al, 2013).
Os termos “inaláveis” e “respiráveis”, referem-se ao local de deposição do material
particulado no trato respiratório. As partículas inaláveis têm diâmetro inferior a 10 m e que
são inaladas através da boca e do nariz. As partículas respiráveis têm diâmetro inferior a 2,5
m e que podem penetrar até os alvéolos pulmonares (WHO, 2003).

3.3.2 Fontes de emissão

Um fator importante para um estudo dos poluentes atmosféricos em uma determinada
região é o conhecimento das fontes de emissão, que estão ligados com as atividades
antropogênicas, proximidades com as grandes rodovias e atividades naturais. Levando em
consideração essas características, as fontes se classificam em:


Fontes estacionárias – Subdivididas em dois grupos: Processos não industriais,
representados pelos poluentes emitidos de hospitais, padarias, hotéis e queimadas, e
processos industriais;



Fontes móveis – Representadas pelos meios de transportes aéreos, marítimos e
terrestres.
Assim como todos os poluentes atmosféricos, as partículas sólidas ou líquidas

suspensas na atmosfera podem ser provenientes de fontes naturais ou antropogênicas ou até
formadas na atmosfera por reações entre compostos já existentes, sendo classificadas como
primárias e secundárias, respectivamente (BAIRD, 2011).
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Figura 3 - Mecanismos de formaçao das partículas atmosféricas

Fonte: Adaptado de FINLAYSON-PITTS E PITTS, 2000 apud BRUM, 2010.

Segundo MAGALHÃES (2005), as partículas grossas, de diâmetro superior a 2,5 m,
resultam principalmente da desintegração de grandes partículas e podem ser geradas por
emissões naturais, como erupções vulcânicas e ressuspensão do solo em aéreas sem cobertura
vegetal. As partículas finas, de diâmetro menor que 2,5 m, formam-se, em sua maioria, por
meio de reações químicas ou a partir da coagulação de espécies ainda menores (Figura 3). A
queima incompleta de combustíveis fósseis produz muitas partículas pequenas de fuligem, na
maioria pequenos cristais de carbono elementar.
O tráfego de veículos é conhecido por ser uma das principais fonte de material
particulado atmosférico no o ambiente urbano. Emissões do tráfego são produzidas,
geralmente, por meio de gases de escape, por abrasão das partes do veículo e por ressuspensão
do material depositado sobre as estradas. (AMATO et al, 2011)
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Os oceanos são uma importante fonte natural de poluentes particulados, emitindo
continuamente aerossóis para a atmosfera, na forma de partículas que são corrosivas para
metais. (AMORIM, 2004).
Dependendo do tamanho das partículas dispersas, o seu tempo de permanência no ar,
pode variar de dias a semanas ou as partículas serem transportadas por correntes de ar
favoráveis, afetando o ar não somente em escala local, mas também em escala regional e até
global. As partículas grossas sedimentam rapidamente sendo freqüentemente ressuspensas
pela ação dos ventos e tráfego de veículos.

3.3.3 Efeitos das emissões

3.3.3.1 Efeitos na saúde humana

Inúmeros estudos internacionais reportam a associação entre episódios agudos de
poluição do ar atmosférico, e a ocorrência de óbitos e internações hospitalares por problemas
cardiorrespiratórios, dentre os quais se pode citar o caso de Londres, em 1952, que registrou
um incremento de aproximadamente 4000 óbitos. Em todos os casos de poluição aguda
citados pela literatura, elegeu-se o material particulado inalável (PM10-0,lm) como o maior
causador de efeitos deletérios a saúde humana (FREITAS et al, 2004).
Sabendo disso, o material particulado inalável é um dos principais poluentes
responsáveis pelas causas de óbitos e internações hospitalares descritos pela literatura, sendo
que as partículas respiráveis (diâmetro menor que 2,5m) possuem a capacidade de penetrar
pelas vias aéreas e atingir as porções mais profundas do sistema respiratório, desencadeando
reações inflamatórias nos alvéolos pulmonares (ARBEX et al, 2004)
Dentre as diferentes taxas de tamanho do material particulado, as partículas grossas, de
diâmetro superior a 2,5 m, são menos prejudiciais a saúde humana, pois sedimentam
rapidamente, reduzindo a exposição humana por inalação. Quando inaladas, tais partículas são
filtradas nos pêlos do nariz ou retidas na garganta. Entretanto, na medida em que se acumulam
nas vias aéreas superiores, aumentam problemas de asma em pessoas com deficiência
respiratória. Distintamente, as partículas respiráveis, chegam aos brônquios e aos alvéolos
pulmonares (Figura 4). Tais partículas possuem superfície específica maior que as das
partículas grossas, o que aumenta sua capacidade de adsorver e transportar poluentes com
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efeitos tóxicos e carcinogênicos até o trato respiratório, tais como metais tóxicos (QUITÉRIO,
2004).
As partículas emitidas por veículos automotores são ricas em espécies metálicas e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAHs) de carcinogenicidade conhecida e com um
risco potencial para a saúde humana (HARRISON; YIN, 2000). Vários estudos
epidemiológicos mostraram evidências que aumentam os riscos para a saúde com a
proximidade as emissões do tráfego rodoviário (HOFFMAN et al, 2009;. HOEK et al, 2001).
Neste sentido, habitantes de cidades altamente densas estão diretamente expostos a
maiores concentrações de diferentes poluentes. Dentre estes, o material particulado MP10 e
MP2,5, tem sido associados a causas de morbidade e mortalidade.
Uma série de estudos epidemiológicos demonstraram que o material particulado
atmosférico em áreas urbanas tem correlação com o número de mortes diárias e
hospitalizações como conseqüência de doenças pulmonares e cardíacas. Esses estudos
mostram que medições de partículas inaláveis e respiráveis se correlacionam melhor com
morbidade e mortalidade do que as partículas totais suspensas (PTS). (DALL’OSTO, 2012).
Os efeitos adversos da poluição na saúde são mais notados em crianças, idosos e em
pessoas que sofrem de doenças respiratórias e cardiovasculares. Estudos realizados na
Faculdade de Medicina da USP mostraram um aumento de 23% do número de admissão de
crianças menores de 13 anos em prontos socorros em São Paulo, nos dias em que as
concentrações de partículas inaláveis chegaram a 95 g/m3. Verifica-se ainda um aumento de
13% na mortalidade de idosos com concentrações de PM10 na ordem de 120 g/m3
(SALDIVA et al, 1994; 1995).

3.3.3.2 Efeitos na estruturas das edificações

O primeiro efeito visível da poluição atmosférica sobre os materiais é a deposição de
partículas, principalmente poeira e fumaça, nas edificações e monumentos. Os efeitos dessa
deposição sobre estas estruturas incluem basicamente descoloração, erosão, corrosão,
enfraquecimento e decomposição de materiais de construção.

3.3.3.3 Efeitos na visibilidade

Segundo MANAHAN (2013), o efeito mais óbvio dos particulados atmosféricos é a
redução e a distorção da visibilidade. Suas superfícies ativas são o local de reações químicas
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atmosféricas heterogêneas que exercem influência marcante nos fenômenos relativos a
poluição do ar (ALMEIDA, 1999).
Moléculas de gás e partículas muito pequenas (diâmetro aproximadamente 0,5 nm),
também dispersam luz (fenômeno chamado dispersão Rayleigh), mas não necessariamente tão
eficientemente como partículas com diâmetros da ordem de comprimento de luz visível
(aproximadamente 0,3 a 0,6 m). (AMORIM, 2004).

Figura 4 - Locais de deposição de partículas no trato respiratório em função do seu
tamanho.

Fonte: http://www.zirtec.com.br/areia/images/expo_ocupa.gif

3.3.4 Padrões de qualidade do ar e legislação

Os controles, em geral, são impostos de forma a atender aos padrões de emissões ou
padrões de qualidade do ar em um determinado local. Estes padrões são limites legais de
concentração para cada poluente do ar, sendo que para cada poluente é associado um período
de amostragem.
Os padrões chamados de primários são requeridos para proteger a saúde pública com
uma margem adequada de segurança e são definidos como as concentrações de poluentes que,
ultrapassadas poderão afetar saúde da população (CONAMA, 1990).
Os padrões secundários para a qualidade do ar especificam um nível de concentração
de poluentes necessários para proteger o bem estar público de quaisquer efeitos adversos
associados à presença dos poluentes do ar. São definidas como “concentrações de poluentes
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abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, assim
como o mínimo dano à fauna, flora, materiais e ao meio ambiente em geral” (CONAMA,
1990).
A Tabela 1 apresenta os padrões de qualidade do ar estabelecidos na legislação federal
brasileira.
Tabela 1 - Padrões nacionais de qualidade do ar e métodos de referência
Poluente
Partículas totais em
suspensão

Tempo de
amostragem

Padrão Primário
(g/m3)

Padrão Secundário
(g/m3)

24 horas (1)

240

150

80

50

365
80
40000 (35 ppm)
10000 (9 ppm)
160
150
60
150
50
320
100

100
40
40000 (35 ppm)
10000 (9 ppm)
160
100
40
150
50
190
100

MGA (2)
Dióxido de enxofre
Monóxido de carbono
Ozônio
Fumaça
Partículas inaláveis
Dióxido de nitrogênio

(1)
(2)
(3)

24 horas (1)
MAA (3)
1 hora (1)
8 horas (3)
1 hora (1)
24 horas (1)
MAA (3)
24 horas (1)
MAA (3)
24 horas (1)
MAA (3)

Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano
Média geométrica anual
Média aritmética anual

Método de medição
Amostrador de grandes
volumes
Pararosanilina
Infravermelho não
dispersivo
Quimiluminescência
Refletância
Separação inercial/
filtração
Quimiluminescência

Fonte: CONAMA (1990)

Com relação ao MP2,5 ainda não existe no Brasil um padrão estabelecido. A
Organização Mundial da Saúde estabelece como valor guia para o MP

2,5,

uma concentração

anual média de 10 μg/m3 e de 25 μg/m3 para 24 horas de exposição. Os padrões da EPA
estabelecem que a média aritmética das médias anuais dos últimos três anos consecutivos não
pode ultrapassar 12 μg/m³ e a média de três anos das médias de 24 horas não pode ultrapassar
35 μg/m3. A União Européia estabeleceu o valor-alvo de 25 μg/m³ (média anual), em vigor
desde 2010, entendendo-se por valor-alvo um nível fixado, a atingir, na medida do possível,
num prazo determinado. Os padrões propostos pela EPA são mostrados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Padrões de qualidade do ar estabelecidos pela USEPA
Poluente

Monóxido de carbono
Chumbo

Tempo de
amostragem

Primário/ Secundário

Concentração

8 horas

9 ppm

1 hora

35 ppm

Primário e Secundário

Média calculada
em 3 meses

0,15 g/m3

Primário

1 hora

100 ppb

Primário e Secundário

Anual

53 ppb

Primário e Secundário
Primário
Secundário
PM 2,5
Primário e
Secundário

8 horas
Anual
Anual

0,075 ppm
12 g/m3
15 g/m3

24 horas

35 g/m3

24 horas

150 g/m3

1 hora
3 horas

75 ppb
0,5 ppm

Primário

Dióxido de Nitrogênio
Ozônio

Poluição por partículas

PM 10
Dióxido de enxofre

Primário e
Secundário

Primário
Secundário

Fonte: http://www.epa.gov/air/criteria.html

3.3.5 Monitoramento de material particulado

O Monitoramento da qualidade do ar pode ser automático ou manual. No
monitoramento manual de MP faz-se o ar passar através de um filtro e o MP é retido. Depois,
na segunda etapa, estes filtros são analisados em laboratórios. Já o monitoramento automático
utiliza equipamentos mais sofisticados, que analisam concentrações de poluentes no ar
ambiente, continuamente, enviando os dados via software para uma central.

3.3.5.1 Métodos de amostragem

Inúmeros métodos de amostragem podem ser utilizados para a coleta de partículas.
Dependendo do objetivo a que se propõe, há amostradores que coletam partículas
selecionadas por tamanhos (conhecidos como impactador de cascata), como também aqueles
que fornecem informações do fluxo de partículas na atmosfera.
Para a amostragem de material particulado atmosférico, em geral são utilizados
amostradores ativos, que com auxílio de uma bomba aspiram o ar que deve passar através de
filtros por um determinado período de tempo. Podem ser considerados amostradores ativos de
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material articulado os amostradores de grande volume (high-vol), médio volume (medium-vol)
e pequeno volume (low-vol). (MENDONÇA, 2013)
Segundo THOMPSON (2010), os filtros mais utilizados são: membranas de teflon,
fibra de quartzo, fibra de vidro, nitro-celulose, etc. Ao se manusear os filtros, seja na retirada
do amostrador ou na instalação do filtro no equipamento, deve-se tomar um cuidado especial,
evitando-se a perda de partículas ou a inserção de partículas alheias ao objetivo do
procedimento.
Para a medição de MP inalável (MP10) e respirável (MP2,5) utilizam-se o amostrador
de grande volume. No Brasil, para o MP10 adota-se o método ABNT– NBR 9547 – Material
particulado em suspensão no ar ambiente – Determinação da concentração total pelo método
do amostrador de grande volume.

3.3.6 Concentração de material particulado e variáveis meteorológicas

A concentração dos poluentes atmosféricos está fortemente relacionada às condições
meteorológicas, dessa maneira torna-se de fundamental o estudo de tais condições.
A qualidade do ar pode mudar em função das condições meteorológicas que determinam
uma maior ou menor diluição dos poluentes.
Assim, a concentração do material particulado em uma determinada região depende das
condições meteorológicas observadas nessa área. Variáveis meteorológicas como ventos,
chuvas e instabilidade do ar atuam de forma efetiva na qualidade do ar. A direção e a
velocidade dos ventos, por exemplo, propiciam o transporte e a dispersão dos poluentes
atmosféricos. Em situações de calmaria, ocorre a estagnação do ar, gerando um aumento nas
concentrações de material particulado. A precipitação é outro fator que atua com muita
eficiência na remoção das partículas presentes na atmosfera promovendo a remoção dos
poluentes, pois uma parcela significativa desses é incorporada à água da chuva. Além disso, o
solo úmido evita que haja ressuspensão das partículas para a atmosfera (SOLCI; FREITAS,
2009).
No entanto, os poluentes lançados na atmosfera sofrem o efeito de processos complexos,
sujeitos a vários fatores que determinam a concentração do poluente no tempo e no espaço.
Dessa maneira, a mesma emissão, sob as mesmas condições de lançamento no ar, pode
produzir concentrações diferentes num mesmo local, dependendo das condições
meteorológicas presentes. (ALMEIDA, 1999).
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Os principais parâmetros meteorológicos que influenciam a dispersão de poluentes são
(ALMEIDA, 1999):

3.4



Ventos (velocidade e direção)



Turbulência (movimentação do ar)



Inversão térmica (perfil vertical de temperatura)



Estabilidade atmosférica (intensidade da radiação solar)



Índices pluviométricos (regime de chuvas)

ELEMENTOS TRAÇO EM MATERIAL PARTICULADO
Segundo FONTENELE (2006), os “elementos-traço” são espécies que ocorrem em

baixas concentrações. Estes elementos constituem uma parte dos poluentes atmosféricos, que
podem entrar nos ecossistemas como partículas finas e grossas e a deposição atmosférica pode
ser a fonte primária desses elementos no meio ambiente. Os metais, ao contrário dos produtos
orgânicos tóxicos, são não degradáveis, e por isso podem acumular-se nos componentes do
ambiente onde manifestam sua toxidade. Em sua maioria, são transportados de um lugar para
o outro por via aérea, seja como gases ou como espécies associadas ao material particulado
em suspensão (BAIRD, 2011; EPA, 2009).
Os “metais pesados’ são os elementos químicos que apresentam densidade maior ou
igual a 5 g.cm-3. A classe dos metais pesados compreende os seguintes elementos: Ag, Al, Cd,
Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn e são classificados como: essenciais (Cu, Fe, Mn,
Mo, Zn) e não essenciais (Co, Ni, V, Ag, Al, Cd, Cr, Hg e Pb). (FONTENELE, 2006).
Embora pensemos em metais pesados como poluentes da água, eles são na sua maioria
das vezes, transportados, de um lugar para o outro via atmosfera, ou como gases ou como
espécies adsorvidas ou absorvidas sobre o material particulado em suspensão. (BAIRD,
2011).
Assim, a determinação de metais traço no material particulado, em suas frações inalável
e respirável, representa um importante parâmetro na avaliação das possíveis implicações
sobre a saúde pública e o meio ambiente, visto que apresentam alta toxicidade e labilidade em
partículas atmosféricas.
A toxicidade dos elementos traço depende de vários fatores que influenciam a
disponibilidade da substância aos organismos, incluindo a fonte, a taxa de emissão, a
concentração, forma química do elemento, transporte, fase de desenvolvimento e os processos
bioquímicos de cada organismo. (ALVES, 1999). A toxicidade das partículas aumenta com a
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diminuição do tamanho, porém, além do tamanho das partículas e as concentrações dos metais
nas mesmas, suas características físico-químicas, solubilidade nos fluídos biológicos, o tempo
total de exposição humana e o estado de saúde da população influenciam no efeito das
partículas suspensas no ar e na qualidade de vida numa região. (VOUTSA; SAMARA, 2002).
Segundo COELHO (2010), como os metais estão envolvidos em reações redox, eles são
indutores de radicais livres responsáveis pela maioria do estresse oxidativo observado nos
pulmões e no coração. Além disso, podem ser responsáveis por hiperreatividade das vias
aéreas, inflamações e necrose nos pulmões, sendo o tipo de metal importante no processo. Por
exemplo, o vanádio já foi descrito como importante indutor de reações inflamatórias nos
pulmões e o zinco, como indutor de injúrias nos pulmões e de alterações hematológicas.
Na atmosfera, a presença de elementos traço pode ser de origem antropogênica ou
natural e sua transferência para este compartimento é uma parte significante do ciclo
biogeoquímico destes elementos. As entradas de metais na atmosfera podem incluir elementos
da crosta como Al, Ca, K, Fe, Mg, Si e Ti e de diferentes fontes antropogênicas que são
associados com frações diferentes das partículas. Aqueles emitidos durante a queima de
combustíveis fósseis (V, Co, Mo, Pb, Ni e Cr) estão mais associados com partículas menores
que 2,5.m. As, Cr, Cu, Mn e Zn são lançados na atmosfera pela indústria metalúrgica e a
poluição gerada pelo tráfego de veículos emite uma ampla variedade de elementos traços que
incluem Fe, Ba, Pb, Cu, Zn e Cd. (DALLAROSA et al, 2008)
Partículas em suspensão, especialmente as inaláveis, com diâmetro inferior a 10 m,
contêm altas concentrações de metais de interesse toxicológico, como Cu, Ni, Mn, Zn, Pb e
Cd, dentre outros. Ainda que muitos desses metais sejam constituintes dos tecidos, seus
efeitos tóxicos são conhecidos mesmo em baixos níveis (MOHANJAR et al, 2004; WHO,
2003)
A Figura 5 ilustra a composição do material particulado.
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Figura 5 - Composição do Material Particulado.

Fonte: Lenzi &Favero (2009)

O tráfego de veículos é uma importante fonte para a poluição atmosférica de áreas
urbanas. As emissões veiculares são geradas tanto pela exaustão dos motores como pela
abrasão dos componentes dos veículos e a ressuspensão da poeira acumulada nas vias de
tráfego. Processos de abrasão e ressuspensão contribuem com a carga de metais e metalóides
devido às partículas provenientes do desgaste dos veículos (freios, pneus, rotor, discos e
catalisadores). (AMATO et al., 2011; WANG et al., 2003).
Cerca de 80% dos metais emitidos em um motor movido a diesel correspondem a Al,
Ca, Mg, Fe, e Si. O metal Zn compõe cerca de 0,4 a 4,3% da face de rolamento do pneu,
assim o desgaste dos pneus é uma importante fonte de Zn no MP atmosférico. Lonas de freio
contribuem com a emissão de Ti, Fe, Cu, Sb, Zn, Ba, Y, Zr, La e Ce. Peso das rodas contém
aproximadamente 5% de As; ligas metálicas usadas nos automóveis e agrotóxicos e são fontes
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adicionais deste elemento. Os metais Ni e Cr são prováveis componentes das ligas metálicas
dos motores (ADACHI; TAINOSHO, 2004; HAYS et al., 2011; SMOLDERS; DEGRYSE,
2002; WANG et al., 2003).
No Brasil tem-se alguns trabalhos publicados nessa área. QUITÉRIO et al (2005),
avaliaram as concentrações, fontes e distribuição de metais traço (Ca, Mg, K, Na, Mn, Fe, Zn,
Cu, Cr, Co, Ni, Al, Cd e Pb) nas partículas totais suspensas (PTS) em sete distritos da Baixada
Fluminense – RJ. O estudo realizado por LOYOLA et al (2006), analisou as concentrações e
fontes de emissão de metais (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, Cr, Co, Ni, Al, Cd e Pb) presentes no
material particulado de um distrito industrial localizado no Médio Paraíba – RJ. PEREIRA et
al (2007) investigaram a concentração de elementos (Fe, Mn, Cu e Zn) em PTS e em PM10,
na atmosfera de três sítios ao redor de Salvador-Ba. DALLAROSA et al (2008), publicou
estudo dos elementos químicos e hidrocarbonetos em partículas de PM10 e PM2,5, em áreas
urbana e rural do Sul do Brasil. GODOY et al, (2009), determinaram a concentração de 48
elementos presentes no PM2,5, PM2,5-10 e no PM10 de amostras de 10 sítios do Estado do Rio
de Janeiro. Recentemente MATEUS et al (2013) publicou trabalho mostrando estudo da
composição química do material particulado da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde
determinou a concentração de espécies como Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb,
S, Sb, Ti, V e Zn.
A nível internacional tem-se uma gama de estudos nessa área, onde se pode citar o
trabalho de HUEGLIN et al (2005) que analisaram a composição química de PM2,5, PM10 e
partículas grossas em área urbana e rural na Suíca. PARK; DAM (2010) determinaram
elementos metálicos (As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, K, Mn, Ni, Pb, Sb, Se e Zn) em PM 10, de
fontes urbana, industrial e poeira asiática, próximo a cidade de Gwangju, na Korea. KHAN et
al (2010a e 2010b) caracterizou PM2,5, PM2,5-10 e PM>10 no ar atmosférico de Yokohama
(Japão) e quantificou as fontes de elementos perigosos amostrados no material particulado
suspenso na mesma cidade acima citada.
3.4.1 Legislação estabelecida para metais

Alguns metais como Cd, Hg, Ni e Pb tem os seus níveis de concentração
regulamentados em alguns países e por órgãos vinculados à proteção ambiental e a saúde, tais
como a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos e a Organização Mundial da
Saúde. (EPA, 2008; WHO, 2000).
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Os países da União Européia através das Diretivas 2004/107/CE e 2008/50/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à qualidade do ar ambiente e um ar mais limpo na
Europa, consideram os metais: Pb, As, Cd, Ni, e Hg como poluentes nocivos a saúde humana
e ao ambiente na sua globalidade. (MENDONÇA, 2013)
Na Tabela 3 são mostrados os valores regulamentados pelos órgãos acima citados.
Tabela 3 - Limites estabelecidos para alguns metais em material particulado

EPA
WHO
União Européia

Pb
150
500
500

Cd
5
5

Concentração dos Metais (ng.m-3)
Hg
Mn
100
150
-

As
6

Ni
20

Fonte: EPA, 2008; WHO, 2000; CE 2004/2008)

Apesar de a EPA (2008) regulamentar apenas a concentração de Pb, através do padrões
nacionais de qualidade do ar (NAAQS), considera como poluente tóxico atmosférico, os
poluentes que são conhecidos ou suspeitos de causar câncer ou outros efeitos graves para a
saúde, tais como efeitos reprodutivos ou defeitos de nascimento, e ainda efeitos ambientais e
ecológicos adversos. Dos 187 poluentes que a EPA classifica como poluentes atmosféricos,
11 correspondem a metais ou metalóides: Sb, As, Be, Cd, Cr, Co, Pb, Mn, Hg, Ni e Se. (EPA,
2013; MENDONÇA, 2013).

3.5

TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS NO
MATERIAL PARTICULADO
Segundo UNEP/WHO (1994) várias técnicas analíticas espectroscópicas têm sido

utilizadas na determinação de elementos traço em amostras de material particulado
atmosférico. Estas técnicas podem ser classificadas em dois grupos. Grupo 1: espectrometria
de absorção atômica (AAS), espectrometria de fluorescência atômica (AFS), espectrometria
de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), espectrometria de massas
com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS). Grupo 2: fluorescência de raios-X (XRF),
análise por ativação de nêutrons (NAA) e emissão de raios-X por partículas induzidas (PIXE).
As técnicas do grupo 1, são todas destrutivas e requerem tratamento específico das amostras.
As técnicas do grupo 2, não são destrutivas, podem ser empregadas para análise de amostras
sólidas, com um mínimo de pré-tratamento das mesmas.
Qualquer técnica que utilize luz ou outras formas de radiação eletromagnética para
medir concentrações de espécies químicas pode ser chamada de espectrometria. Os métodos
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espectrométricos de análise são baseados na medida da radiação emitida ou absorvida pelas
moléculas ou espécies atômicas de interesse (HARRIS, 2008; SKOOG et al, 2006).
Na espectrometria atômica, as amostras são vaporizadas na faixa de 2000-8000K
decompondo-se em átomos. As concentrações dos átomos no vapor são determinadas pela
medida da absorção ou da emissão de radiação em determinados comprimentos de onda,
característicos dos elementos. É uma técnica muito importante da química analítica devido a
sua alta sensibilidade, à sua capacidade de distinguir um elemento de outro em uma amostra
complexa, a possibilidade de se analisarem simultaneamente vários elementos e a facilidade
com que várias amostras podem ser analisadas automaticamente. (HARRIS, 2008)
As técnicas que utilizam o plasma como atomizador se destacam na análise de material
particulado. Sabe-se que a técnica de ICP-MS é largamente empregada na determinação de
elementos traço em amostras de material particulado. (ALMEIDA, 2012). GODOY et al
(2005), determinou 42 elementos químicos por ICP-MS em uma área próxima a um complexo
termoelétrico em Santa Catarina.
A técnica de ICP-MS foi empregada neste trabalho para determinação da concentração
de metais traço e será apresentada a seguir.

3.5.1 Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado

A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) tornou-se
uma das técnicas mais importantes para análise elementar, devido aos seus baixos limites de
detecção para a maioria dos elementos, seu alto grau de seletividade e sua razoável precisão e
exatidão (SKOOG; CROUCH; HOLLER, 2009).
O plasma indutivamente acoplado (ICP - Inductively Coupled Plasma) forma-se numa
tocha de quartzo, cujo extremo é centralizado no interior de uma bobina de indução
eletromagnética que é alimentada por uma fonte de radiofreqüência. A tocha é constituída por
três tubos concêntricos com entradas de gás independentes em cada seção anular. Na seção
anular externa, é introduzido, tangencialmente, o gás com o qual o plasma é gerado. Na seção
intermediária, um fluxo de gás auxiliar é utilizado para estabilizar o plasma durante a
introdução da amostra, e na seção central é introduzido o gás que permite o transporte da
amostra na forma de aerossol (GINÉ, 1999)
A energia necessária para formação e manutenção do plasma é fornecida por uma fonte
externa geradora de radiofreqüência, a qual induz um campo magnético oscilante com linhas
de força orientadas axialmente à tocha. Os primeiros elétrons são fornecidos por uma bobina
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de Tesla e a ação do campo magnético permite a aceleração dos elétrons em trajetórias
perpendiculares ao campo (GINÉ, 1999)

3.6

ANÁLISE MULTIVARIADA

Segundo a Sociedade Internacional de Quimiometria (International Chemometrics
Society - ICS), quimiometria é a ciência que obtém informações sobre dados experimentais de
um sistema ou processo químico através da aplicação de métodos estatísticos (MARTEN;
NAES, 2002). Possui diversas frentes de pesquisa e aplicação, tais como: processamento de
sinais analíticos; planejamento e otimização de experimentos; reconhecimento de padrões e
classificação de dados; calibração multivariada e métodos de inteligência artificial (FEI et al.,
2009).
Atualmente, várias técnicas baseadas na quimiometria, incluindo planejamento de
experimentos e análise multivariada, têm sido desenvolvidas para otimizar a performance dos
métodos, baseando-se principalmente na matemática, estatística e a lógica para desenhar o
procedimento experimental, prover o máximo relevante de informação química e assim obter
o conhecimento sobre a amostra (HANRAHAN, GOMES, 2010).
Dentro da Quimiometria, uma área muito aplicada atualmente é a calibração
multivariada. A calibração multivariada é baseada em desenvolver um modelo matemático
que possa correlacionar uma propriedade de interesse (Y) com muitas medidas instrumentais
(X), de um espectro, por exemplo, simultaneamente. Além do aproveitamento da informação
química útil fornecida por cada uma das variáveis espectrais, a calibração multivariada
também apresenta outras vantagens de grande importância para métodos analíticos, tais como
a possibilidade de construir modelos mesmo na presença de interferentes.
Após o pré-processamento, é realizada uma análise exploratória (MADSEN et al., 2010),
que inicia aplicando a Análise por Componentes Principais (PCA) para se obter uma visão
geral dos dados e como está a variabilidade dentro dos grupos e entre os grupos. Então se
desenvolve modelos multivariados que normalmente são construídos, dentre os mais
utilizados para modelagem linear estão as regressões em componentes principais (PCR, do
inglês, principal component regression) por mínimos quadrados parciais (PLS, do inglês,
partialleast squares) (WEHRENS, 2011).
A análise de componentes principais (PCA – Principal Component Analysis) é uma
técnica que possibilita a redução do volume de dados a fim de verificar padrões e correlações,
porém sua validade, assim como a de todo estudo estatístico, depende do conhecimento prévio
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da problemática a fim de que os resultados sejam coerentes com o conhecimento químico.
(MATEUS, 2013)

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1

ASPECTOS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO
A cidade de Natal está inserida no litoral oriental (leste) do estado do Rio Grande do

Norte – Nordeste do Brasil. (Figura 6). Exerce um papel de destaque por ser a cidade mais
importante do estado, ser a capital e a mais populosa. Sua área corresponde a
aproximadamente 168.53 km2com as seguintes coordenadas geográficas 5o 47´ 42´´ de
latitude sul e 35o 12´ 34´´ de longitude oeste do meridiano de Greenwich. Encontra-se na zona
costeira brasileira e abriga em toda a sua extensão uma grande de diversidade de ecossistemas
de importante relevância ambiental como, por exemplo: estuários, restingas, dunas, falésias,
baías, recifes, corais, praias e planícies. Nesta região ainda é possível encontrar áreas
remanescentes de mata atlântica. Há também a presença de manguezais, que são essenciais
para a reprodução biótica marinha e para o equilíbrio das interações da terra com o mar.
O clima da região do Natal é classificado como tropical chuvoso, quente com verão seco,
o que contribui para elevadas temperaturas durante todo o ano e apresenta altos índices de
irradiação solar, que garante 300 dias de sol em média durante o ano não ocorrendo grandes
variações térmicas na cidade com médias máximas e mínimas de temperatura de 28.3 e 26.0
o

C, respectivamente.
As variações anuais de evaporação estão em aproximadamente apenas 5,8 mm/dia com a

umidade relativa do ar em torno de 79.4 %. O período denominado chuvoso ocorre entre os
meses de março e agosto, período em que ocorrem os maiores índices pluviométricos. Os
maiores períodos de estiagem estão entre os meses de outubro a dezembro.
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Figura 6 - Mapa da Localização de Natal

Fonte: CTGÁS - ER

4.2

METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM
A amostragem do material particulado atmosférico (MP10 e MP2,5) seguiu as

metodologias estabelecidas pelas normas ABNT-NBR 13412 – Material particulado em
suspensão na atmosfera – Determinação da concentração de partículas inaláveis pelo método
do amostrador de grande volume acoplado a um separador inercial de partículas e NBR 9547
– Material particulado em suspensão no ar ambiente – Determinação da concentração total
pelo método do amostrador de grande volume (ABNT, 1995; 1997).

4.2.1 Amostradores de grande volume (HI-VOL)

O material particulado atmosférico foi coletado por meio do método que utiliza o
amostrador de grandes volumes (AGV), comumente designado HI-VOL, do inglês high
volume sampler.
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Para a coleta de MP10 e MP2,5 foram utilizados os modelos AGV MP10 e AGV MP2,5,
da marca Energética Equipamentos (Brasil), semelhantes aos mostrados nas figuras 7 e 8,
respectivamente.
Os amostradores foram instalados na Avenida Capitão Mor Gouveia, no CTGÁS-ER
(latitude 5o 49´ 26´´sul e longitude 35o 13´ 34´´ oeste). As figuras 9, 10 e 11 fornecem
imagens da localização do sítio de amostragem onde foram realizadas as coletas. Vale
ressaltar a influência do litoral, devido a sua proximidade com os amostradores, no entanto o
sítio de amostragem está situado em uma região com um intenso tráfego de veículos. A
Avenida Capitão Mor Gouveia é utilizada como rota de ônibus locais, intermunicipais e
interestaduais, caminhões que descarregam produtos alimentícios na central de abastecimento
do estado (CEASA) e é rota que liga a zona norte a zona sul da cidade. (Figura 9)
A instalação dos amostradores seguiu as recomendações e critérios do fabricante que
foram baseadas no protocolo da Environmental Protection Agency (EPA).

Segundo o protocolo da EPA:
 O amostrador deve está afastado em no mínimo 20 m de árvores, edifícios ou
outros grandes obstáculos. Uma regra geral é que o amostrador fique afastado de
um obstáculo em no mínimo duas vezes a altura do obstáculo com relação à entrada
do amostrador;
 A entrada do amostrador deve ficar de 2 a 7 m do solo;
 O fluxo de ar em redor do amostrador está livre de qualquer obstrução;
 A entrada do amostrador deve está a no mínimo 2 m da entrada de qualquer outro
amostrador de grande volume (AGV). Por exemplo, para amostragens paralelas,
com o objetivo de avaliações comparativas, as entradas devem ficar a no máximo 4
m umas das outras;
 O amostrador não deve está colocado diretamente no solo;
 O amostrador pode ser colocado perto de chaminés ou exaustores. Onde será
avaliado o potencial de contaminação no local.
O princípio de amostragem é basicamente o mesmo para os dois amostradores, com a
diferença de que a geometria de entrada da cabeça do AGV MP10 favorece apenas a coleta de
partículas com diâmetro menor ou igual a 10 m e a do AGV MP2,5 favorece apenas a coleta
de partículas com diâmetro menor ou igual 2,5 m.
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4.2.1.1 Princípio de amostragem no AGV MP10
O AGV MP10 possui uma cabeça do tipo impactação inercial, de formato circular, o
que possibilita coletar amostras independentemente da direção do vento. O fluxo de ar entra
na cabeça, é acelerado por nove bocais e direcionado para impactar em uma placa, onde as
partículas de diâmetro maior que 10 µm ficam retidas. Partículas menores são aceleradas por
dezesseis bocais e são direcionadas para uma região onde possui um anteparo de proteção. Em
seqüência o fluxo passa por um filtro de fibra de vidro, onde o material particulado é coletado.
O ar a jusante passa por um tubo de Venturi (CVV) e é utilizado para resfriamento direto do
motor, depois retorna ao ambiente. Através do controlador de vazão volumétrico (CVV), a
vazão é controlada durante todo o período de amostragem.

Figura 7 - Esquema do AGV MP10

Fonte: Energética, 2007.
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Figura 8 - Esquema do AGV MP 2,5

Fonte: Energética, 2009.
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Figura 9 - Vista aérea da localização do sítio de amostragem em relação ao litoral

Fonte: Google Maps
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Figura 10 - Vista aérea da localização do sítio de amostragem com ênfase na avenida na qual
está localizado.

Fonte: Google Maps
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Figura 11 - Sítio de amostragem onde foram realizadas as coletas

Fonte: Técnico do Laboratório de Quimica Ambiental – CTGÁS-ER
4.2.2 Filtros

Os filtros utilizados neste trabalho foram os Micro filtros de fibra de vidro, do tipo
GF-1, com dimensões 203 x 254 mm, da marca Energética (Brasil), com eficiência de coleta
mínima de 99% para partículas de diâmetro menor que 0,3 m e 0,22 mm de espessura
(Figura 12).

4.2.3 Período de amostragem
As amostragens foram realizadas com duração de vinte e quatro horas, diariamente. O
período de amostragem para o estudo compreendeu a aquisição de dados de Janeiro a
Dezembro de 2012 para MP10 e MP2,5.
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Figura 12 - Filtro utilizado para coleta de material particulado.:

Fonte: AUTOR, 2013

4.2.4 Procedimento de amostragem

Antes da coleta cada filtro de fibra de vidro foi identificado e acondicionado em
dessecador, por vinte e quatro horas. O dessecador teve temperatura e umidade controlada,
através de um termo higrômetro. Após este período o filtro foi pesado utilizando uma balança
analítica Modelo AW 220, de Marca Shimadzu (Japão), com resolução de 0,1 mg (Figura 13).

Figura 13 - Balança analítica utilizada nas pesagens dos filtros

Fonte: AUTOR, 2013.
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Após pesagem, o filtro foi levado ao amostrador e devidamente instalado no mesmo,
conforme mostrado nas figuras 14 e 15.

Figura 14 - Instalação do filtro no amostrador.

Fonte: Técnico do Laboratório de Quimica Ambiental – CTGÁS-ER

Figura 15 - Assento do filtro no amostrador

Fonte: Técnico do Laboratório de Quimica Ambiental – CTGÁS-ER

Para garantir o registro de possíveis variações e eventos o equipamento contém um
registrador contínuo de eventos, conforme mostrado na figura 16, onde em cada amostragem
colocou-se uma nova carta gráfica (Figura 17).
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Figura 16 - Casinhola do amostrador, mostrando controlador de registro.

Fonte: Técnico do Laboratório de Quimica Ambiental – CTGÁS-ER

Figura 17 - Assento da carta gráfica

Fonte: Técnico do Laboratório de Quimica Ambiental – CTGÁS-ER

Após o período de 24 horas de amostragem o filtro é retirado do equipamento e levado
ao laboratório.
Os controladores volumétricos de vazão foram calibrados a cada 15 amostragens.
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4.3

DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MP10 E MP 2,5
A determinação da concentração de material particulado foi realizada através da análise

gravimétrica dos filtros conforme a metodologia estabelecida pelas Normas já citadas acima
(ABNT NBR 13412 e 9547).
Após o período de amostragem o filtro foi novamente acondicionado em dessecador,
por 24 horas. Após este período o filtro foi novamente pesado. As pesagens dos filtros foram
sempre feitas em triplicata. Entre cada pesagem havia um intervalo de uma hora, para
verificar também a possível variação de peso, devido a um possível erro.
A massa do material retido no filtro (Ml), expressa em microgramas (g), foi calculada
pela diferença entre as pesagens do filtro

pré-amostragem (Mi) e o pós-amostragem (Mf)

(Eq. 1)

(Eq. 1)
O volume do ar amostrado expresso em metros cúbicos (m3), foi calculado a partir da
vazão medida e do tempo de amostragem, sendo corrigido para as condições padrão, ou seja,
temperatura de 25ºC e pressão de 760 mmHg.
A concentração de material particulado MP10 E MP2,5 em suspensão no ar ambiente,
expressada em microgramas por metro cúbico (g/m3), foi determinada pela expressão:

(Eq. 2)

Onde:
CMP = concentração de material particulado, μg/m3
Ml = massa de MP no filtro durante a amostragem, g
Vp = volume total de ar amostrado em unidade padrão de volume, m3
106 = fator de conversão, μg/g

4.4

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA - MEV

Visando a obtenção de informações sobre a morfologia e análise das características
micro estruturais dos filtros de fibra de vidro, realizou-se a análise da microscopia eletrônica
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de varredura de alguns filtros. Foi utilizado um Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo
SEM SSX 550, da marca Shimadzu (Japão).

4.5

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS FILTROS

4.5.1 Reagentes e soluções

As soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico e água ultrapura, com
resistividade de 18,2 MΩ cm, de um sistema de purificação Milli-Q da Millipore (Alemanha).
Foram utilizados ácido nítrico da marca Neon (Brasil) tridestilado através de um destilador de
ácidos da marca Milestone (Alemanha) e Peróxido de Hidrogênio 30% v/v da marca Merck
(Alemanha)..
As soluções de trabalho foram preparadas a partir de soluções estoque elementar
contento 1000 g. mL-1 de V, Mn, Cu, Ni, Cr, As, Cd e Pb da marca AccuStandard.(EUA)
Foram utilizados as soluções de padrão interno multielementar contendo os metais Li6, Sc, Y, In, Tb, Ho e Bi na concentração de 10g. mL-1, e uma solução padrão de 1000 g.
mL-1 de Rh ambos da marca AccuStandard (EUA).

4.5.2 Limpeza e descontaminação de materiais

As vidrarias, frascos plásticos e materiais em geral, foram lavados com água, em
seguida foram deixados por 24 h em banho 5% v/v de detergente extran neutro da marca
Merk (Alemanha), enxaguados com água e descontaminados em banho de HNO3 5% v/v,
durante 24 h de imersão. Posteriormente, os materiais foram enxaguados abundantemente
com água ultrapura e secos em temperatura ambiente.

4.5.3 Seção do filtro utilizada na análise

Dos filtros amostrados no período de Janeiro a Dezembro de 2012, foi selecionado um
filtro a cada seis dias, para determinação dos metais, com esta freqüência foi possível analisar
filtros amostrados em todos os dias da semana. A seleção foi feita tanto para MP10 quanto
para MP2,5.
De cada filtro de 20,3 x 25,4 cm, cuja área de total corresponde a 515,62 cm2 foi
retirada, com o auxílio de um cortador de aço inoxidável (Figura 18), a sexta parte desta área,
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contendo uma área aproximada de 85,94 cm2. Esta seção foi submetida ao processo de
digestão assistida por microondas para posterior determinação dos analitos por ICP-MS.

Figura 18 - Corte da seção do filtro (1/6) para posterior digestão e análise.

Fonte: AUTOR, 2013.

4.5.4 Procedimento para digestão assistida por micro-ondas

Os procedimentos de extração ácida foram realizadas no digestor de microondas da
Provecto Analítica modelo DGT 100 Plus (Brasil). O instrumento é operado em uma
freqüência de 2458 MHz, com range de potência 0 a 900 W e não apresenta controle de
temperatura. O equipamento contém um carrossel para 12 frascos, porém foram utilizados
apenas seis em cada digestão. Os fracos de digestão utilizados foram os de Teflon.
Antes de cada digestão, os frascos digestores, foram descontaminados, sendo
submetidos ao mesmo programa de digestão utilizado para as amostras, com uma mistura de 5
mL de água, 4 mL de ácido nítrico e 3 mL de peróxido de hidrogênio.
Cada seção de filtro foi cuidadosamente “picotada” em pedaços menores e transferida
ao frasco de teflon. Em seguida adicionou-se 8 mL de HNO3 (tridestilado) e 2 mL de H2O2 e
submeteu-se ao programa de digestão apresentado na Tabela 4. A cada série de digestão, um
filtro em branco foi submetido ao mesmo procedimento utilizado para as amostras.
Para o tratamento das amostras foram investigados os procedimentos reportados na
literatura, adaptando-os às condições de trabalho existentes no laboratório. Realizou-se estudo
comparativo entre digestões de alíquotas do mesmo filtro de PM10 para diferentes misturas
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ácidas, onde o procedimento que apresentou melhor resultado foi aquele utilizando a mistura
HNO3 / H2O2 (na proporção 8:2).
Tabela 4: Programa utilizado para digestão por microondas.
Etapa
Programa
1
2
3
4
5

Potência (W)
250
400
600
250
0

Tempo (min)
Total: 30 min
5
5
10
5
5

Fonte: AUTOR, 2013.

Ao final da digestão a amostra digerida foi avolumada para um volume final de 50 mL
com água ultra pura. Em seguida as amostras foram acondicionadas a 4ºC, até posterior
análise em ICP-MS.
Procedimento parecido foi utilizado por HUEGLIN et al (2005), para determinar 26
elementos traço (Na, Mg, Al, K, Ca, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Ga, As, Se, Rb, Y, Mo, Rh, Cd, Sb,
Ba, La, Ce, Nd, Tl, Pb) em MP2,5, PM10 e partículas grossas, no entanto as amostras de
material particulado foram coletadas em filtros de fibra de quartzo e utilizou-se uma
proporção de 5 mL de HNO3 para 1 mL de H2O2.

4.5.5 Determinação dos metais por ICP-MS

Antes de ser analisada cada amostra passou por um procedimento de filtração. Utilizou-se
uma unidade filtrante descartável do tipo Millex-HV Hidrofílica de 0,45 m, da marca
Millipore. Esta foi acoplada a uma seringa descartável, conforme mostrado na Figura 19.
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Figura 19 - Acoplamento do filtro Millex-HV a seringa descartável para filtração das amostras.

Fonte: AUTOR, 2013.

Para determinação dos metais nas amostras de MP10 e MP2,5 foi utilizado um
espectrômetro de massa com plasma indutivamente acoplado da marca Thermo Electron
Corporation e modelo XSeriesII (EUA) (Figura 20). O Instrumento foi operado no modo
Xseries (modo padrão) usando argônio 5.0 analítico.
Figura 20 - ICP – MS - XSeriesII - Thermo

Fonte: AUTOR, 2013.

Para otimização dos parâmetros instrumentais do ICP-MS foi usada uma solução
TUNE A (500) XSII, 10 g.L-1. em matriz 10% de HNO3 (v/v), contendo os elementos Ba,
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Be, Bi, Ce, Co, In, Li, Ni, Pb e U (EUA). Com essa otimização realizou-se ajustes da
contagem de massas para espécies distribuídas ao longo da tabela periódica, além de realizar
ajustes finos dos componentes operacionais da máquina como lentes, nebulizador e
profundidade da tocha, adequando a voltagem de trabalho para cada componente envolvido.
As curvas analíticas foram preparadas a partir da solução padrão individual com uma
concentração de 1000 mg.L-1 (ppm) dos seguintes elementos: Vanádio, Manganês, Cobre,
Níquel, Cromo, Arsênio, Cádmio e Chumbo. A partir do padrão individual de cada elemento
preparou-se uma solução estoque multielementar de 1000 g.L-1(ppb), em solução ácida de
5% de HNO3. Através da solução estoque foi preparada a curva analítica com pontos
compreendidos entre 0,05 e 120 g.L-1 em solução ácida 1% de HNO3.
Utilizou-se uma solução multielementar de Bi, Ho, In, Li-6, Sc, Tb e Y e uma solução
padrão individual de Rh como padrão interno, a solução de padrão interno foi adicionada aos
pontos das curvas e as amostras com concentração de 10 g.L-1.

4.5.6 Determinação da concentração final do metal no filtro

Após a determinação dos analitos no ICP-MS, onde os resultados são dados em dados
em g.L-1, utilizou-se a Equação 3 para determinar a concentração final do metal no filtro
amostrado.

(Eq. 3)

Onde:
C= Concentração final do analito em g metal/m3
g metal/L = Concentração do metal determinada em 4.5.5
Volume final da digestão = volume final após procedimento de digestão (0,050L)
Vpadrão = Volume padrão de ar amostrado, em m3.

A Equação 3 está inserida no Procedimento Operacional Padrão para Determinação de
Metais em Material Particulado por Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente
Acoplado – ICP/MS (USEPA, 2005).
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4.5.7 Limites de detecção e quantificação

O Limite de detecção (LD) é definido como sendo a menor concentração de um analito
que pode ser detectada, mas não quantificada, utilizando um determinado procedimento.
De acordo com o DOQ-CGCRE – 008 – Orientação sobre validação de Métodos
analíticos (INMETRO, 2010) o LD pode ser calculado através da Equação 4:

(Eq. 4)
Onde:
X = valor médio das leituras dos brancos, para um valor mínimo de 7 replicatas;
t = distribuição de Student, fator numérico escolhido de acordo com o intervalo de confiança
desejado;
s = desvio padrão das leituras dos brancos da amostra.

O limite de quantificação (LQ) é o valor que define o quanto uma amostra pode ser
detectada e quantificada com elevada precisão estatística. Segundo INMETRO, 2010, o LQ
pode ser calculado através da Equação 5:

(Eq. 5)

Para a determinação dos limites de quantificação e detecção adotou-se as equações
acima mencionadas, o intervalo de confiança de 95% e um grau de liberdade para 21 medidas,
onde o t é igual a 2,086.

4.6

ANÁLISE MULTIVARIADA – TRATAMENTO DOS DADOS E PCA
Todo tratamento de dados foi realizado utilizando o software livre R 3.15, da The R

Foundation for Statistical Computing 2013, pois ele apresenta uma ótima capacidade de
cálculo e alta qualidade gráfica, além de contar muitos usuários do mundo todo alimentando o
sistema com diversos pacotes em todas as subáreas da estatística.
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A análise exploratória foi realizada usando Análise por Componentes Principais
(pacote Chemometrics with R). Posteriormente, para a regressão multivariada, usou-se o PLS
(pacote pls).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1

FILTROS E MEV

As análises de MEV foram realizadas com o intuito de se obter informações das
características morfológicas dos filtros de vibra e do material particulado coletado. Para isso
foram submetidos ao MEV quatro filtros:

1) Filtro pré-amostragem;
2) Filtro pós-amostragem de aspecto claro;
3) Filtro pós-amostragem de aspecto escuro; e
4) Filtro pós-amostragem de aspecto escuro forte.

A figuras 21 e 22 mostram os filtros pré e pós amostragem e suas respectivas imagens
obtidas pela MEV.
Pode-se observar que o MEV do filtro pré amostragem (Figura 21-b), apresenta um
aspecto mais límpido, visualiza-se bem as fibras de vidro do filtro. No MEV do filtro pósamostragem de aspecto mais claro (Figura 21-d) já é visível a presença de partículas retidas
nas fibras de vidro. No entanto, essa visualização é facilitada nas figuras 22-b e 22-d, que são
os MEV’s dos dois filtros mais escuros, pois a quantidade de partículas é maior nestes filtros
que no outro, mais claro.
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Figura 21 - a) Filtro em branco (sem amostra); (b) MEV do filtro em branco; (c) Filtro com amostra
de aspecto claro; (d) MEV do filtro com amostra de aspecto claro.

Fonte: AUTOR, 2013.
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Figura 22 - a) Filtro com amostra de aspecto escuro; (b) MEV do filtro com amostra de aspecto escuro;
(c) Filtro com amostra de aspecto muito escuro; (d) MEV do filtro com amostra de aspecto
muito escuro.

Fonte: AUTOR, 2013.

5.2

CONCENTRAÇÃO DE MATERIAL PARTICULADO - MP 10 E MP 2,5
As amostras de MP10 E MP2,5 foram coletadas em uma área urbana da cidade de

Natal/RN, no período de Janeiro a Dezembro de 2012. Para o MP

10

foram realizadas 155

amostragens e para o MP 2,5 foram 231.
Como se pode perceber pela quantidade total de amostragens e apesar da freqüência de
amostragem ser diária, devido a alguns fatores, não foi possível obter dados todos os dias dos
dois períodos em questão. Dentre estes fatores pode-se citar: a manutenção e calibração do
amostrador, variação ou falta de energia elétrica, erros de programação e erros do operador.
Para cada mês calculou-se a média aritmética da concentração de MP10 E MP2,5, de
acordo com o número de amostragens feitas. Os resultados obtidos mostraram que as médias
mensais variaram de 8,92 a 19,80 g.m-3 para o MP10 e para o MP2,5 as médias mensais
variaram de 2,84 a 7,89 g.m-3. A média anual para o MP10 foi de 16,21 g.m-3 e para o MP2,5
foi de 5,61 g.m-3.
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Pode-se observar através do gráfico mostrado na Figura 23, as médias mensais das
concentrações de material particulado (MP10 e MP2,5) ao longo do período de amostragem, a
faixa do padrão primário considerado pelo CONAMA (50 g.m-3) e do padrão primário
estabelecido pela EPA para o MP2,5, que é de 12 g.m-3. Para nenhum dos casos houve
concentrações maiores do que o estabelecido.

Figura 23 - Gráfico da concentração de MP10 e MP2,5 no ano de 2012

Fonte: AUTOR, 2013

Comparando-se os níveis de concentração do MP10 e o MP2,5, é possível observar que há
uma possível correlação entre as mesmas, no entanto, as concentrações de MP10 são sempre
maiores que as de MP2,5.
DONGARRÁ et al (2010), realizou estudo em Palermo (Itália) onde monitorou
simultaneamente MP2,5 e MP10, de novembro de 2006 a fevereiro de 2008. O estudo foi feito
em três estações de monitoramento e, áreas distintas, com isso foi indicado a importância das
emissões causadas pelo tráfego de veículos para a qualidade do ar daquelas áreas. As
concentrações variaram de 7 a 53 g.m-3 para o PM 2,5 e de 7 a 72 g.m-3para o PM 10.
KAM et al, (2011), pesquisou sobre a concentração de material particulado (MP2,5 e
MP10) em duas linhas do metrô de Los Angeles, uma linha subterrânea (RL) e outra ao nível
do solo (GL) e comparou com uma área urbana. No período de amostragem (maio a agosto de
2010), para a RL a concentração de MP10 variou de 41,6 a 45 g.m-3 para o MP2,5 de 32,0 a
33,6 g.m-3, para a GL o nível de MP10 variou de 22,7 a 23,3 g.m-3 e o de MP2,5 de 16,6 a
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20,1 g.m-3. No mesmo período em uma área urbana os níveis de MP10 variaram de 29,5 a
31,0 g.m-3 e os de MP2,5 19,0 a 20,0 g.m-3.
Na cidade de Cubatão (SP), no pólo industrial no ano de 2011 e 2012 as médias anuais de
MP10 foram de 99 e 93 g.m-3, respectivamente. As médias mensais de MP2,5 nas estações de
monitoramento de São Paulo e interior variaram de 12 a 23 g.m-3 em 2011 e 14 a 34 g.m-3
em 2012 (CETESB, 2012).
GUIMARÃES; MARIANI (2011) realizaram estudo na concentração de MP2,5 na
atmosfera de São José do Campos (SP), no período de agosto de 2010 a fevereiro de 2011, o
valor médio MP2,5 nesse período foi de 18,9 g.m-3, com valor máximo de 79,9 g.m-3.
ANDRADE et al (2011), desenvolveu pesquisa com o objetivo de verificar o nível de
poluição por MP10 e MP2,5 em regiões distintas da Bahia: uma estação de ônibus e uma ilha. O
período de estudo compreendeu apenas 7 dias, de 03/05/2010 a 17/05/2010, onde os resultado
obtidos para MP10 foi uma média de 112,6 g/m3 para a estação de ônibus e de 42,47 g.m-3
para a ilha. A média da concentração de MP

2,5

foi de 67,60 e 23,90 g.m-3 para a estação de

ônibus e para a ilha, respectivamente.
Estudo realizado em uma ilha remota de Cabo Verde, no período entre Janeiro de 2007 e
Novembro de 2011, a concentração de MP10 variou de 30 a 100 g.m-3 (FOMBA et al, 2013).
Em trabalho realizado em áreas remotas da Coréia, uma região montanhosa e a outra uma
região costeira da Coréia, as concentrações médias de PM10 e PM2,5, foram de 40 e 35 g.m-3,
respectivamente. (CHOI; CHOI, 2008)
ADALBE et al, 2011, realizou estudo em três sítios de Navarro (Norte da Espanha), um
rural, um urbano e um com tráfego intenso de veículos. Para a Zona Rural, Urbana e a com
tráfego intenso de veículos, a média anual das concentrações para o MP10, foi de 15,23, 25,91
e 28,23 g.m-3, respectivamente.
Comparando os resultados apresentados neste estudo com outros realizados em áreas
mais poluídas e até áreas remotas, pode-se observar que a cidade de Natal, neste ponto
analisado, apresenta valores de concentrações de MP10 e MP2,5 abaixo ou equivalente a estas
áreas.

5.3

CONCENTRAÇÃO DE MP E AS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS

A concentração dos poluentes atmosféricos está fortemente associada às condições
meteorológicas, sabendo disso torna-se importante o estudo de tais condições.
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Neste trabalho avaliou-se o comportamento da concentração de material particulado de
acordo com a variação dos parâmetros meteorológicas. Os dados meteorológicos foram
cedidos pelo Laboratório de variáveis ambientais e tropicais – LAVAT – INPE/CRN. A
localização da estação meteorológica do LAVAT – INPE/ CRN em relação ao sítio de
amostragem do CTGÁS – ER é mostrado na Figura 24, à mesma fica a uma distância 2,53
km. As variáveis analisadas foram à velocidade e direção dos ventos, precipitação, umidade
relativa, temperatura e radiação solar global.
Figura 24 - Distância entre a estação meteorológica do LAVAT – INPE e o sítio de amostragem do
CTGÁS-ER.

Fonte: Google Earth

5.3.1 Velocidade e direção dos ventos

A dispersão de poluentes ocorre preferencialmente na direção dos ventos. Os ventos tem
um efeito de diluição sobre as concentrações de poluentes proporcional a sua velocidade
horizontal. Assim quando a velocidade dos ventos aumenta o volume de ar em movimento
lançado por uma fonte em um determinado período também aumenta. É possível visualizar,
nas figuras 25 e 26, que quando tem-se uma concentração de material particulado menor, temse também uma velocidade dos ventos menor. Na Figura 26 tem-se a relação entre a
velocidade dos ventos e concentração MP10 e MP2,5 no período de amostragem
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Figura 25 - Concentração de MP10 / MP 2,5 e a velocidade dos ventos.

Fonte: AUTOR, 2013.

Para analisar os dados da direção dos ventos que foram cedidos em grau (º), faz-se uso
da rosa dos ventos (Figura 26).

Figura 26 - Rosa dos ventos

Fonte: http://pt.scribd.com/doc/2975777/Geografia-Orientacao-Rosa-dos-Ventos-ou-Rosa-dosRumos.
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Figura 27 - Concentração de MP10 / MP 2,5 a direção dos ventos em 2012

Fonte: AUTOR, 2013.

Pode-se observar através da Figura 27 e pelos dados da rosa dos ventos que para os dois
anos, a direção dos ventos variou entre leste e sul.

5.3.2 Precipitação

As chuvas influenciam na poluição do ar de maneira acentuada, pois é um importante
agente de autodepuração da atmosfera, principalmente em relação às partículas presentes, e
aos gases solúveis ou reativos com a água.
Pode-se dizer que a chuva atua como um agente de remoção mecânica de partículas
presentes na atmosfera, o que diminui o nível de material particulado e através da Figura 29
observa-se este fato. Em 2012, o período que mais choveu (Maio a Julho), apresentou
menores concentrações tanto de MP10 quanto de MP2,5, já o período de pouca chuva
(Setembro a Dezembro), apresentou maiores concentrações.
HARRISON et al (2001) realizou estudo simultâneo de PM2,5 e PM10 em cinco pontos da
atmosfera de área urbana do Reino Unido, mostrando que há uma correlação entre as
concentrações de MP10 e MP2,5 nas estações do ano, sendo estas maiores na primavera e verão
e menores no outono úmido e inverno.
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Figura 28 - Concentração de MP10 e MP2,5 e Precipitação no ano de 2012

Fonte: AUTOR, 2013.

5.3.3 Umidade relativa do ar

Comparando-se os gráficos da umidade relativa do ar (UR) nos dois períodos com os
gráficos da precipitação, observa-se que os valores da UR são maiores para os períodos
chuvosos. Sabe-se que, a umidade do ar alta, é um fator que favorece a ocorrência de chuvas.
Dessa maneira, a mesma correlação é feita entre a concentração de material e a umidade
relativa, para umidades maiores, menores concentrações. Para umidades menores, maiores
concentrações, como se visualiza na Figura 29.
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Figura 29 - Concentração de MP10 e MP2,5 e a Umidade Relativa do Ar no ano de 2012

Fonte: AUTOR, 2013.

5.3.4 Temperatura

A temperatura do ar diminui com a altitude. No entanto, quando se tem na região
próxima a superfície uma temperatura mais baixa do que em níveis imediatamente acima na
atmosfera, há uma inversão térmica. Então, em dias de temperaturas mais baixas, a dispersão
de poluentes é comprometida, favorecendo ao aumento de suas concentrações.
Neste trabalho, percebe-se através da análise do gráfico da Figura 30 que a temperatura
foi discretamente mais baixa nos períodos chuvosos (Figuras 28), onde se encontrou os
menores níveis de material particulado.
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Figura 30 - Concentração de MP10 e MP2,5 e a Temperatura no ano de 2012

Fonte: AUTOR, 2013.

5.3.5 Radiação solar global

Como se pode observar na figura 31, os menores registros obtidos de radiação solar
global foram nos meses de maio, junho e julho. Coincidindo também com o período em que
se registraram as menores temperaturas e os maiores índices de precipitação, de acordo com
os gráficos mostrados nas Figuras 29 e 31. Segundo SILVA; ASSUNÇÃO (2004), uma maior
incidência de radiação solar favorece a um aumento maior na temperatura.
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Figura 31 - Concentração de MP10 e MP2,5 e a Radiação Solar Global no ano de 2012

Fonte: AUTOR, 2013.
5.4 ANÁLISE MULTIVARIADA
5.4.1 Análise multivariada para o MP10
Normalmente, métodos de medição provêm dados que usam escalas de diferentes tipos
de grandeza. Neste sentido, antes da abordagem multivariada, é de extrema importância
escalonar os dados, pois sem escalonar os dados, variáveis podem apresentar uma maior
influência no modelo matemático devido sua ordem de grandeza. Um caminho muito
utilizado para isto é chamado de auto-escalonamento, onde cada coluna x_i é substituída por:
(x_i- μ_i)/σ_i

(Eq. 6)

Onde μ_i é a média populacional da variável i e σ_i é o desvio-padrão populacional.
Em estatística, este processo é chamado de padronização dos dados. O efeito observado é que
todas variáveis são consideradas igualmente importantes. Este tipo de escalonamento é
adequado para os dados meteorológicos, uma vez que as variáveis tem diferentes unidades e
intervalos muito diferentes:
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Tabela 5 - Variáveis Meteorológicas
1. Radiação Solar Global
2
(w/m )

2. Temperatura do ar (ºC)

112,0773

23,0976

628,0599

27,7977

3.Umidade Relativa (%)

.4 Pressão barométrica

63,1848

1001,901

96,1110

1010,351

5. Precipitação (mm)

6. Velocidade dos ventos
(m/s)

0,000

2,4466

60,706

6,3690

7. Direção dos ventos

8. Dia da semana

91,4176

0 (Sábado e Domingo)

184,0199

1 (Dias da semana)

Fonte: AUTOR, 2013.

Para detectar a influência do tráfego de veículos, a variável Dia da Semana foi
incluída, adotando-se 0 para dias da semana com tráfego menos intenso (Sábados e
Domingos) e de 1 para os dias da semana, assim se houver influência dos dias da semana,
quanto maior esta variável, maior será o material particulado. Para efeitos de comparação, o
Boxplot com escalonado por média centrada é apresentado da Figura 32 e o auto-escalonado
na Figura 33, onde se pode observar que as variáveis apresentam ordens de grandeza
similares.
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Figura 32 - Boxplot das variáveis (1-8) normalizadas por média centrada (MP10).

Fonte: AUTOR, 2013.

Figura 33 - Boxplot das variáveis (1-8) normalizadas por auto-escalonamento (MP10).

Fonte: AUTOR, 2013.
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A variável pressão barométrica (5) apresenta pouca variação (1001,901-1010,351),
entretanto seu efeito é normalizado após o escalonamento.
Análise por componentes principais (PCA) foi executada para o conjunto completo
das amostras de MP10. A análise por PCA permite avaliar semelhanças e diferenças nos dados
resultantes da composição de material particulado 10 m (MP10) no ar, gerando informações
muito úteis que de outra forma ficaria oculto sob uma imensidão de pontos de dados do
conjunto. Os scores do modelo PCA são revelados na Figura 34.
Pode-se notar que a Componente Principal 1 explica 43,7% da variabilidade dos
dados, enquanto a Componente Principal 2 explica 22,9%. Além disso, observa-se um
princípio de separação promovido pela PC1, onde quanto maior é a PC1, menor é a
concentração de MP10.
Figura 34 - Scores do modelo PCA das amostras de MP10 no gráfico bidimensional (Componente
Principal 1vs Componentes Principal 2).

Fonte: AUTOR, 2013.
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O gráfico dos loadings é útil para apresentar como cada variável tem influenciado o
modelo PCA (Figura 35).
Figura 35 - Loadings do modelo PCA das amostras de MP10 no gráfico bidimensional (Componente
Principal 1vs Componente Principal 2).

Fonte: AUTOR, 2013.

Comparando-se a dimensão dos vetores, a variável Dia da Semana pouco influenciou
o modelo quando comparada às variáveis meteorológicas. Adicionalmente, ela pouco
influenciou a PC1, componente responsável pelo princípio de separação através da
concentração de MP10. Controversamente, observa-se que conforme aumenta a PC1, aumenta
o dia da semana, ou seja, nos dias de semana há menos material particulado do que nos finais
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de semana. Em outras palavras, o modelo prevê que provavelmente o aumento do tráfego de
veículos durante a semana não aumenta a concentração de material particulado 10 m.
As variáveis meteorológicas apresentaram maior efeito sobre as componentes
principais encontradas. Conforme aumenta a Pressão barométrica, a Direção dos ventos, a
Precipitação e a Umidade Relativa, diminui o MP10. Ou seja, em dias chuvosos espera-se
concentração de MP10 menores. Além disso, a Direção dos Ventos é uma importante
variável. Por outro lado, conforme aumenta a Velocidade dos Ventos, a Radiação Solar
Global e a Temperatura do Ar, aumenta o MP10. Conclui-se que no Verão temos uma
concentração de MP10 maior que no inverno.Além disso, quanto maior a Velocidade dos
Ventos, mais partículas serão levantadas do solo, aumentando a concentração de MP10.

5.4.2 Análise multivariada para o MP2,5
Da mesma forma realizada para o material particulado 10, uma análise exploratória dos
dados obtidos para o material particulado 2,5 (MP2,5). As variáveis utilizadas para modelar os
dados de MP2,5 também foram as mesmas (Tabela 9).
As variáveis escalonadas são apresentadas na figura 36. Desta vez, utilizou-se apenas o
auto-escalonamento, pois é o tipo de escalonamento mais adequado para dados
meteorológicos, como observado nas Figuras 34 e 35.
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Figura 36 - Boxplot das variáveis (1-8) normalizadas por auto-escalonamento (MP2,5).

Fonte: AUTOR, 2013.

Na Figura 37 são apresentados os Scores do modelo PCA para MP2,5. Novamente
pode-se notar um princípio de separação através da Componente Principal 1. Quanto maior
esta componente, maior a tendência em termos um dia com menor concentração de MP2,5.
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Figura 37 - Scores do modelo PCA das amostras de MP2,5 no gráfico bidimensional (Componente
Principal 1 vs Componente Principal 2).

Fonte: AUTOR, 2013.

Conforme observado na análise exploratória dos dados para MP10, resultados similares
foram obtidos na dimensão dos vetores, a variável Dia da Semana pouco influenciou o
modelo quando comparada às variáveis meteorológicas. Adicionalmente, ela pouco
influenciou a PC1, componente responsável pelo princípio de separação através da
concentração de MP2,5. Na outra mão, notou-se que conforme a PC1 aumenta, aumenta o dia
da semana, ou seja, nos dias de semana há menos material particulado 2,5 m em relação aos
finais de semana. Em outras palavras, o modelo prevê que provavelmente o aumento do
tráfego de veículos durante a semana não aumenta a concentração de material particulado 2,5
m.
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O gráfico dos loadings é útil para apresentar como cada variável tem influenciado o
modelo PCA (Figura 38).
Figura 38 - Loadings do modelo PCA das amostras de MP2,5 no gráfico bidimensional (Componente
Principal 1 vs Componente Principal 2).

Fonte: AUTOR, 2013.

Neste caso as variáveis meteorológicas também apresentaram maior efeito sobre as
componentes principais encontradas. Conforme aumenta a Pressão barométrica, a Direção dos
ventos, a Precipitação e a Umidade Relativa, diminui o MP2,5. Ou seja, em dias chuvosos
espera-se concentração de MP2,5 menores. Além disso, a Direção dos Ventos é uma
importante variável. Por outro lado, conforme aumenta a Velocidade dos Ventos, a Radiação
Solar Global e a Temperatura do Ar, aumenta o MP2,5. Conclui-se que no Verão temos uma
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concentração de MP2,5 maior que no inverno, assim como o observado para o MP10. Além
disso, quanto maior a Velocidade dos Ventos, mais partículas serão levantadas do solo,
aumentando a concentração de MP2,5.
5.5

LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO

Os LD´s e LQ´s foram determinados através das análises de vinte e um (21) brancos dos
filtros de fibra de vidro. Estes filtros foram submetidos ao mesmo tratamento dado as
amostras e passaram por todo o preparo necessário para as análises por ICP-MS.
O LD e o LQ do método, empregando ICP-MS são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6 - Limites de Detecção e Quantificação em ng.m-3
Elemento
V
Cr
Mn
Ni
Cu
As
Cd
Pb

LD
0,08
0,21
1,41
0,09
0,75
0,05
0,37
1,64

LQ
0,10
0,24
1,57
0,11
0,84
0,06
0,43
1,84

Fonte: AUTOR, 2013.

5.6

CONCENTRAÇÃO DOS METAIS NO MATERIAL PARTICULADO (MP10 E
MP 2,5)
O método analítico utilizado pelo ICP-MS baseia-se na medição dos íons produzidos por

um plasma com acoplamento indutivo, alimentado por uma fonte de radiofreqüência. Durante
a análise a amostra é conduzida até um nebulizador e o aerossol resultante é transportado pelo
gás argônio para a tocha do plasma. No plasma os analitos são ionizados e após isso, os íons
são conduzidos até o espectrômetro de massas através da aplicação de campos eletromagnéticos estabelecidos entre placas com diferentes potenciais. A separação espacial dos
íons, realizada sob vácuo, é em função da relação massa/carga e ocorre por desvio de
trajetória devido à ação destes campos magnéticos e elétricos.
Para investigar a eficácia do procedimento de digestão foi feito o seguinte teste: Foram
selecionados três filtros amostrados com MP10 e realizou-se o procedimento descrito do item
4.5.1 ao 4.54. No fim da digestão, retirou-se apenas a alíquota liquida da amostra digerida,
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mantendo o filtro dentro do tubo digestor. A alíquota retirada foi avolumada para 50 mL, que
foi chamada de Amostra D1. Em seguida, o filtro foi colocado para ser novamente digerido,
passando pelo mesmo procedimento, essa amostra foi chamada de Amostra D2. De maneira
que se obteve a mesma amostra digerida duas vezes. Estas amostras foram analisadas por
ICP-MS quanto a concentração dos metais selecionados para este trabalho: V, Cr, Mn, Ni, Cu,
As, Cd e Pb. Os resultados obtidos para esse teste são mostrados na Tabela 7.

Tabela 7 - Resultados obtidos na investigação da eficiência do método de digestão.
Concentração do analito (ng/m3)
Amostra
Filtro 1 D1

V
0,17

Cr
0,48

Mn
2,67

Ni
0,23

Cu
1,06

As
ND

Cd
0,61

Pb
2,58

Filtro1 D2

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

Filtro 2 D1

0,22

0,45

<LQ

0,49

0,97

<LQ

<LQ

6,18

Filtro2 D2
Filtro 3 D1

<LQ
0,23

<LQ
0,38

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

0,51

<LQ

<LQ

<LQ

4,84

Filtro 3 D2

<LQ

<LQ

<LQ

<LQ

1,11

<LQ

<LQ

2,11

<LQ = Valor abaixo do Limite de quantificação (LQ)

Fonte: AUTOR, 2013.

Observa-se que para todas as amostras as maiores concentrações dos metais são para as
digestões D1, e na maioria dos casos, para as digestões D2 as concentrações dos analitos
foram menores ou não detectadas, o que se sugere não haver mais concentração alguma do
metal neste filtro. Nestas condições, percebe-se que o procedimento de digestão escolhido, foi
eficiente, para esse estudo.
Neste estudo para determinação dos metais foram analisadas um total de 54 amostras de
MP10 e 49 amostras de MP2,5 coletadas no período de Janeiro a Dezembro de 2012.
Os amostradores foram colocados em uma avenida onde o tráfego de veículos é intenso,
dessa maneira, os metais selecionados foram o V, Cr, Mn, Ni, Cu, As, Cd e Pb, que são
metais pesados e estão de alguma forma relacionados a queima de combustíveis fósseis. Estes
metais, com exceção do V e Cu, são considerados tóxicos pela EPA, pois são conhecidos ou
suspeitos de causar câncer ou outros efeitos graves para a saúde, tais como efeitos
reprodutivos ou defeitos de nascimento, e ainda efeitos ambientais e ecológicos adversos.
Em algumas amostras, os filtros em branco apresentaram concentrações maiores que os
filtros amostrados. Sabendo que para fazer o cálculo da concentração final de cada metal em
um filtro, descontou-se o valor encontrado no branco (branco de cada digestão), alguns
resultados deram valores nulos, negativos ou abaixo do LQ. Este fato ocorreu para todos os
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metais, mas foi mais acentuado para o Mn, Cd e As. Pode-se justificar isso pela qualidade
espectral do filtro de fibra de vidro não ser tão boa. Outro fator que pode ter influenciado é
que, como as digestões foram realizadas em um período após as amostragens, não foi possível
utilizar como filtro em branco um filtro do mesmo lote da amostragem. Estes fatores podem
interferir na determinação de elementos traço causando erros que são refletidos na precisão
das medidas, e em alguns casos, torna imprópria a determinação de traços de alguns
elementos (ALMEIDA, 2012).
Alguns estudos publicados relatam que apesar deste tipo de filtro poder ser utilizado para
caracterização química, podem conter níveis relativamente altos de alguns traços como
impurezas (ESPINOSA et al, 2002), além disso há outro problemas com relação a
amostragem, que está na homogeneidade com que as partículas se depositam, estudos foram
realizados para investigar a homogeneidade de deposição do Cd, Cr, Cu, Fe e Ni em filtros de
fibra de vidro coletados usando AGV, os resultados obtidos indicaram que as concentrações
de Cr, Cu, Fe e Ni não foram necessariamente distribuídas com uniformidade sobre o filtro,
sendo que as concentrações de Cd, não puderam ser determinadas.; PÖYKIÖ et al, 2003 apud
ALMEIDA, 2012). Em outro estudo investigou-se a distribuição de uma série de elementos
(Al, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti e V) sobre o filtro, onde os resultados obtidos
mostraram as maiores variações para Cd, Ni, Fe e Sb, as menores para Ti, V e Al, e variações
semelhantes para Cr, Cu, Mn e Pb (MARRERO et al, 2005)
Os resultados das médias das concentrações dos metais são apresentados na Tabela 8,
Figura 39 e Figura 40. Os resultados para cada amostragem estão apresentados no Anexo C e
D deste trabalho.
Tabela 8 - Concentrações médias em ng.m-3 dos metais em material particulado (MP10 e MP2,5)
Elemento
V
Cr
Mn
Ni
Cu
As
Cd
Pb

MP10 (n=54)
Média
DP
0,13
0,13
0,39
0,47
0,48
1,13
0,45
0,20
2,34
1,51
0,00
0,02
0,03
0,15
5,34
2,85

DP = desvio padrão

MP2,5 (n=49)
Média
DP
0,05
0,09
0,10
0,22
0,10
0,51
0,34
0,18
2,95
3,86
0,00
0,03
0,01
0,08
4,68
2,90

Fonte: AUTOR, 2013.
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Figura 39 - Média das concentrações dos metais presentes no MP10

Média das concentrações de metais presentes no
MP10 (ng.m-3)
6,00

5,34

51V
52Cr

4,50

55Mn
60Ni

3,00

65Cu

2,34

75As
111Cd

1,50
0,13

0,39

0,48

0,45

208Pb
0,00

0,03

0,00

Fonte: AUTOR, 2013.

Figura 40 - Média das concentrações dos metais presentes no MP2,5

Média das concentrações de metais presentes no
MP2,5 (ng.m-3)
6,00

51V
4,68

4,50

52Cr
55Mn
60Ni

2,95

3,00

65Cu
75As
111Cd

1,50
0,05

0,10

0,10

0,34

208Pb
0,00

0,01

0,00

Fonte: AUTOR, 2013.

Dos metais pesquisados, destacam-se inicialmente as maiores concentrações para o Pb, e
Cu, seguidas de Mn, Ni e Cr, os metais V, Cd e As apresentaram as menores concentrações,
tanto para PM10 quanto para o PM2,5.
No Brasil não existe legislação para espécies metálicas em material particulado, mas
existem limites estabelecidos por agências internacionais como EPA, que estipula um limite
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de 150 ng.m-3 para o Pb, esse valor não pode ser excedido mais de três vezes ao ano. A
Organização Mundial da Saúde (WHO) que estipula valores de 500, 5, 150 ng.m-3 para Pb, Cd
e Mn, respectivamente. Os metais Pb, Cd, As e Ni são regulamentados pela União Européia
nas concentrações de 500, 5, 6 e 20 ng.m-3, respectivamente. Esses valores são dados em
concentração mensal de um ano.
Apesar das estimativas de fontes naturais serem difíceis de ser feitas, em escala global, a
ressuspensão de poeiras do solo, apresentam-se como tendo uma grande contribuição na
emissão de fontes naturais de metais traço para a atmosfera, representando mais de 50% de
Cr, Mn e V e mais de 20% de Cu, Mo, Ni, Pb, Sb e Zn. Aerossóis de sais marinhos gerados
pela ação das pulverizações das ondas, podem contribuir com quase 10% do total de emissões
de metais traço. (PEREIRA et al, 2007)
O Vanádio (V) é o 22º elemento em abundância na crosta terrestre, constituindo minerais
de rocha, carvão e petróleo. Este é o segundo metal de transição mais abundante na água do
mar, com uma concentração média da ordem de 30 nM. (NEVES, 2005). Como o local de
amostragem fica relativamente próximo ao mar, pode-se dizer que as concentrações de V
podem ter como fonte os sais marinho presentes na atmosfera, trazidos pelas correntes de
ventos.
A caracterização química de elementos presentes no material particulado tem tornado
possível a identificação de prováveis fontes de poluentes em localidades bastante distintas
PARK (2008), determinou a concentração de metais pesados (Cr, As, Cd, Mn, Zn e Pb) em
uma área residencial do Sul da Korea, no período de Abril de 2005 a Fevereiro de 2006, onde
Pb, Zn e Mn tiveram maiores concentrações tanto para o PM

10,

quanto para o PM2,5.

MATEUS (2013), investigou a composição química do material particulado (PTS e MP2,5) de
região metropolitana do Rio de Janeiro, no período de abril de 2010 a julho de 2011, nesse
estudo as concentrações médias de Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb e V no MP 2,5, variaram de 0,01
ng.m-3 para o Cu a 7,98 ng.m-3 para o Pb.
Na Tabela 9, estão mostrados os resultados de análises químicas obtidas neste trabalho
comparados a resultados obtidos por outros autores em outras regiões do Brasil e do mundo, e
aos padrões estabelecidos pelas EPA, WHO e União Européia para alguns metais.
Observa-se que a cidade do Natal apresenta baixas concentrações para os metais
considerados em relação a outros centros urbanos. As concentrações de Cu encontradas estão
acima dos valores encontrados por MATEUS et al (2013), que caracterizou o PTS e o MP2,5
para a região metropolitana do Rio de Janeiro e foram maiores também do que a Região da
Catabria na Espanha (ARRUTI et al, 2010). O Pb apresenta as concentrações na mesma
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ordem das apresentadas para as cidades do Rio de Janeiro e Catabria e foi superior a
concentração média apresentada para a cidade de Chaumont (HUEGLIN et al, 2005).
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Tabela 9 - Resultados da determinação de metais em alguns trabalhos em ambientes influenciados e
não influenciados pelas emissões de tráfego . Em negrito têm-se os resultados obtidos neste
trabalho, (média da concentração, ng.m-3).
Metais

V

Cr

Mn

Ni

Cu

As

Cd

Pb

Fração
Analisada

Referência

Brasil
Local
Natal

0,13

0,39

0,48

0,45

2,34

0,00

0,03

5,34

PM10

Este Trabalho

Natal

0,05

0,10

0,10

0,34

2,95

0,00

0,01

4,68

PM2,5

Este Trabalho

Volta Redonda

ND

ND

166

6,6

263

ND

4,0

140

PM10

Porto Alegre

11,6

9,9

8,5

6,73

63,8

ND

ND

ND

PM10

Aracaju

17,1

ND

4,5

4,9

65,9

ND

ND

ND

PTS

Salvador

5,68

ND

99,8

4,53

169,0

0,79

0,21

7,33

PM10

Salvador

2,96

ND

38,5

3,02

107,0

0,59

0,12

4,57

PM2,5

C. J. XXIIIa

4,42

4,98

5,89

2,13

0,01

ND

0,72

7,98

PM2,5

C. Alvoradaa

3,92

4,60

7,34

1,83

0,06

ND

0,68

6,20

PM2,5

Seropédicaa

3,03

2,20

7,21

1,72

0,05

ND

1,05

6,20

PM2,5

GIODA et al
(2004)
DALAROSA
(2008)
ALMEIDA
(2012)
MENDONÇA
(2013)
MENDONÇA
(2013)
MATEUS et al
(2013)
MATEUS et al
(2013)
MATEUS et al
(2013)

Cidades Estrangeiras
Catabriab

1,2

2,1

49,1

0,9

3,7

0,5

0,3

6,2

PM10

Catabriab

0,7

ND

27,1

0,5

0,9

ND

0,1

3,6

PM2,5

Catabriac

0,3

2,1

1,9

2,3

0,7

0,04

0,02

1,5

PM10

Bernd

1,4

ND

25

3,0

74

0,80

0,26

49

PM10

Bernd

1,6

ND

4,4

1,3

8,7

0,40

0,21

30

PM2,5

Chaumonte

0,8
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Região Norte da Espanha – área rural; dRegião Suíça – área urbana; eRegião Suíça – área Rural; fRegião de
Guangzhou (China) – área urbana e industrial; gRegião de Guangzhou (China) – área rural
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6 CONCLUSÕES


No período de janeiro a dezembro de 2012, para o MP10 foram realizadas 155
amostragens e para o MP2,5 foram 231. No entanto,

Não foi possível realizar

amostragens todos os dias, devido a alguns fatores como: manutenção/ calibração dos
equipamentos, erros de operação, falta ou variação de energia e erros do operador.


Para cada mês calculou-se a média aritmética da concentração de MP

10

E MP

2,5,

de

acordo com o número de amostragens feitas.


As médias mensais variaram de 8,92 a 19,80 g.m-3, onde a média anual foi de 16,21
g.m-3. Em nenhum mês o padrão primário considerado pelo CONAMA (50 g.m-3),
para as partículas inaláveis foi ultrapassado.



Para o MP2,5 as médias mensais variaram de 2,84 a 7,89 g/m3, com média anual de
5,61 g.m-3. Sabendo que a Legislação Brasileira não contempla as partículas
respiráveis, usou-se como referência o padrão primário estabelecido pela USEPA, que é
12 g.m-3, para nenhum mês houve concentrações maiores que o estabelecido.



Comparando-se os resultados obtidos para as concentrações de MP10 e MP2,5 com áreas
mais poluídas e com áreas remotas (teoricamente menos poluídas), os resultados obtidos
para este trabalho apresenta valores menores ou similares, concluindo que para a Região
estudada, o ar atmosférico da cidade de Natal, apresenta uma boa qualidade.



No período com altos níveis de precipitação apresentaram-se menores níveis de material
particulado, pois a chuva remove as partículas suspensas na atmosfera, favorecendo a
diminuição de partículas que vão para o amostrador.



Através dos resultados obtidos através da análise multivariada, aplicando-se a técnica da
Análise por componentes principais (PCA), concluiu-se que a variável dia da semana
pouco influenciou, quando comparada as variáveis meteorológicas. De acordo com os
resultados da PCA, há menos material particulado durante os dias da semana do que nos
fins de semana, indicando que o aumento do tráfego de veículos durante a semana não
aumenta a concentração de PM10 e nem de PM2,5.



Os resultados da PCA mostraram que conforme aumenta a Pressão barométrica, a
Direção dos ventos, a Precipitação e a Umidade Relativa, diminui a concentração do
material particulado. Ou seja, em dias chuvosos espera-se concentração de MP10 e PM2,5
menores. Por outro lado, conforme aumenta a Velocidade dos Ventos, a Radiação Solar
Global e a Temperatura do Ar, aumentam a concentração do MP. Conclui-se que no
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Verão temos uma concentração de MP maior que no inverno. Além disso, quanto maior
a Velocidade dos Ventos, mais partículas serão levantadas do solo, aumentando a
concentração de MP.


Conclui-se que apesar de os amostradores estarem situados em um local de tráfego
intenso de veículos, esta não é a principal fonte do MP daquela região, dessa maneira
atribui-se que o aerossol marinho seja uma possível fonte para o MP coletado na região
de estudo.



Foram digeridas um total de 54 amostras MP10 e 49 amostras MP2,5. O método de
digestão aplicado no tratamento das amostras forneceu resultados satisfatórios para
determinação dos metais traço selecionados nesse trabalho.



As concentrações foram maiores para o Pb, e Cu tanto para o MP10 quanto para MP2,5,
cujos valores médios em MP10 foram, respectivamente, 5,34, e 2,34 ng.m-3 e em MP2,5
4,68 e 2,95 ng.m-3. As concentrações para os metais V, Cr, Mn, Ni, e Cd foram
menores, na fração MP10, as concentrações foram respectivamente, 0,13, 0,39, 048, 0,45
e 0,03 ng.m-3 e na fração MP2,5, 0,05, 0,10, 0,10, 0,34 e 0,01 ng.m-3. A concentração
para o As foi nula para as duas frações.



Os resultados dos metais ficaram abaixo dos padrões internacionais estabelecidos para
alguns metais pela EPA, WHO e União Européia.
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS



Realizar estudos da concentração e da composição química de material particulado em
outras regiões de Natal e da Grande Natal;



Realizar estudo sobre outros poluente como por exemplo, CO2, SOx, NOx;



Realizar estudos sobre a constituição iônica e orgânica do material particulado, com
vistas a comprovar a fonte deste material particulado.
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ANEXOS
ANEXO A – Cálculos necessários para a determinação da concentração de material
particulado
1. Ter registro dos pesos do filtro limpo e com coleta. A diferença entre o peso do filtro com coleta e o
peso do filtro limpo é o peso do material particulado que foi coletado.

2. Calcular a pressão diferencial média no filtro, em cm H2O.

1. Converter a pressão diferencial de cm H2O para mm Hg.

2. Calcular a pressão de estagnação

3. Calcular a taxa de pressão.

4. Buscar na tabela o valor de vazão Qr correspondente a taxa de pressão obtida e a temperatura
média da amostragem.

5. Com o valor da vazão, converter para a vazão nas condições padrão.

6. Calcular o período de amostragem, em minutos.
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7. Calcular o volume amostrado de ar nas condições padrões.

8. Com o peso de material particulado e com o volume amostrado, calcular a concentração de
material particulado, em µg/m³.
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ANEXO B – Gráficos de amostragens diárias para o ano de 2012.

Observação: Os dias que não tem barras de concentração, foram os dias que não houve amostragens.
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Observação: Os dias que não tem barras de concentração, foram os dias que não houve amostragens.

99

Observação: Os dias que não tem barras de concentração, foram os dias que não houve amostragens.

100

Observação: Os dias que não tem barras de concentração, foram os dias que não houve amostragens.

101

Observação: Os dias que não tem barras de concentração, foram os dias que não houve amostragens.

102

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.

103

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.

104

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.

105

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.

106

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.

107

Observação: Os dias que não tem barras de concentração foram os dias que não houve amostragens.
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ANEXO C – Tabela com resultados das concentrações de MP10 e dos metais por filtro amostrado e analisado
Data da Amostragem

Metais (ng.m-3)

MP10 (µg.m-³)
V

Cr

Mn

Ni

Cu

As

Cd

Pb

05/01/2012

23,70

0,12

< LQ

< LQ

0,44

2,40

< LQ

< LQ

6,11

10/01/2012

15,42

0,30

0,25

< LQ

0,59

3,12

< LQ

< LQ

6,19

15/01/2012

16,82

0,17

< LQ

< LQ

0,58

1,71

< LQ

< LQ

4,44

21/01/2012

22,56

0,34

0,39

< LQ

0,64

2,30

< LQ

< LQ

4,52

26/01/2012

21,79

0,23

< LQ

< LQ

0,32

2,77

< LQ

< LQ

5,33

30/01/2012

30,25

0,42

0,70

< LQ

0,67

2,62

< LQ

< LQ

5,85

06/02/2012

20,62

0,19

0,43

< LQ

0,57

1,50

< LQ

< LQ

6,20

13/02/2012

16,01

< LQ

< LQ

< LQ

0,45

4,06

< LQ

< LQ

6,37

24/02/2012

12,43

0,11

< LQ

< LQ

0,69

1,81

< LQ

< LQ

6,20

01/03/2012

15,11

< LQ

< LQ

< LQ

0,42

1,71

< LQ

< LQ

6,56

06/03/2012

14,89

0,27

0,67

2,47

0,76

3,52

< LQ

< LQ

7,81

12/03/2012

14,88

< LQ

0,28

< LQ

0,59

2,52

< LQ

< LQ

8,02

17/03/2012

20,35

0,18

0,76

< LQ

0,92

4,76

< LQ

< LQ

7,93

22/03/2012

22,12

0,38

0,32

< LQ

0,99

2,47

< LQ

< LQ

6,44

02/04/2012

13,46

0,16

< LQ

< LQ

0,45

1,85

< LQ

< LQ

7,42

07/04/2012

13,59

0,21

< LQ

< LQ

0,54

1,67

< LQ

< LQ

5,97

12/04/2012

12,36

0,27

< LQ

< LQ

0,61

2,97

< LQ

< LQ

6,17

18/04/2012

10,17

0,18

< LQ

< LQ

0,57

3,04

< LQ

< LQ

6,02

22/04/2012

11,15

< LQ

< LQ

< LQ

0,54

2,01

< LQ

< LQ

5,89

27/04/2012

14,20

0,17

0,38

< LQ

0,53

2,84

< LQ

< LQ

5,67
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02/05/2012

20,38

0,20

< LQ

< LQ

0,46

1,07

< LQ

< LQ

6,01

07/05/2012

14,79

< LQ

< LQ

< LQ

0,48

3,20

< LQ

< LQ

6,90

14/05/2012

14,57

< LQ

1,31

< LQ

0,39

2,11

< LQ

< LQ

< LQ

21/05/2012

12,41

< LQ

0,64

1,91

0,31

2,60

< LQ

< LQ

< LQ

28/05/2012

10,37

0,22

0,58

< LQ

0,31

1,53

0,06

< LQ

< LQ

04/06/2012

12,12

0,42

1,35

1,82

0,40

3,93

< LQ

< LQ

< LQ

15/06/2012

10,27

0,25

1,13

< LQ

0,59

2,92

< LQ

< LQ

< LQ

21/06/2012

6,10

< LQ

0,33

1,97

0,27

1,60

< LQ

< LQ

< LQ

26/06/2012

9,62

0,21

0,72

< LQ

0,14

1,29

< LQ

< LQ

< LQ

02/07/2012

7,40

0,19

0,73

2,52

0,13

1,79

< LQ

< LQ

< LQ

06/07/2012

16,37

0,17

0,48

2,67

0,23

1,06

< LQ

0,61

2,58

11/07/2012

30,61

0,22

0,45

< LQ

0,49

0,97

< LQ

< LQ

6,18

16/07/2012

14,66

0,23

0,38

< LQ

0,51

0,00

< LQ

< LQ

4,84

23/07/2012

10,45

< LQ

0,99

< LQ

0,63

8,18

< LQ

< LQ

7,33

30/07/2012

13,67

0,26

0,93

< LQ

0,66

1,86

< LQ

< LQ

6,00

06/08/2012

10,17

0,19

< LQ

< LQ

0,47

2,01

< LQ

< LQ

7,08

10/08/2012

15,32

< LQ

< LQ

< LQ

0,45

3,52

< LQ

< LQ

7,59

16/08/2012

11,96

< LQ

0,37

< LQ

0,58

3,96

< LQ

< LQ

7,98

22/08/2012

16,51

< LQ

< LQ

< LQ

0,23

< LQ

< LQ

< LQ

4,15

28/08/2012

19,68

< LQ

< LQ

< LQ

0,28

6,86

< LQ

< LQ

5,63

03/09/2012

15,75

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

0,84

< LQ

< LQ

3,51

12/09/2012

20,60

< LQ

< LQ

< LQ

0,19

1,64

< LQ

< LQ

8,23

18/09/2012

18,44

< LQ

< LQ

< LQ

0,29

1,37

< LQ

< LQ

5,72
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24/09/2012

23,26

< LQ

0,44

< LQ

0,44

1,90

< LQ

< LQ

10,49

29/09/2012

16,41

< LQ

0,75

< LQ

0,44

1,43

< LQ

< LQ

9,97

05/10/2012

21,94

< LQ

1,12

< LQ

0,67

1,69

< LQ

< LQ

10,33

11/10/2012

22,07

< LQ

< LQ

< LQ

0,42

1,94

< LQ

< LQ

5,20

17/10/2012

19,61

< LQ

< LQ

< LQ

0,12

< LQ

< LQ

< LQ

7,20

23/10/2012

14,70

< LQ

< LQ

< LQ

0,13

< LQ

< LQ

< LQ

6,74

29/10/2012

16,69

< LQ

0,38

< LQ

0,40

1,31

< LQ

< LQ

9,37

06/11/2012

22,63

< LQ

< LQ

< LQ

0,40

2,69

< LQ

< LQ

6,85

13/11/2012

15,31

< LQ

< LQ

< LQ

0,39

5,37

< LQ

< LQ

6,89

16/11/2012

18,99

< LQ

< LQ

< LQ

0,18

0,90

< LQ

< LQ

8,04

02/12/2012

14,66

< LQ

0,88

2,00

0,36

1,49

< LQ

< LQ

2,31

07/12/2012

15,83

0,57

2,36

5,48

0,73

4,24

0,17

0,95

3,78

12/12/2012

16,99

0,12

1,03

3,02

0,37

2,72

< LQ

< LQ

< LQ

18/12/2012

15,93

0,31

0,72

3,52

0,30

1,83

< LQ

< LQ

2,30

ANEXO D – Tabela com resultados das concentrações de MP2,5 e dos metais por filtro amostrado e analisado
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Metais (ng.m-3)

-

Data da Amostragem

MP2,5 (µg.m ³)

14/01/2012

V

Cr

Mn

Ni

Cu

As

Cd

Pb

1,31

< LQ

< LQ

< LQ

0,29

1,11

< LQ

< LQ

5,64

21/01/2012

11,30

0,18

< LQ

< LQ

0,36

1,55

< LQ

< LQ

4,58

27/01/2012

6,25

< LQ

< LQ

< LQ

0,31

1,36

< LQ

< LQ

5,41

03/02/2012

9,36

< LQ

< LQ

< LQ

0,29

1,62

< LQ

< LQ

5,16

09/02/2012

20,75

0,36

< LQ

< LQ

0,40

2,31

< LQ

< LQ

5,13

15/02/2012

4,40

< LQ

< LQ

< LQ

0,58

3,43

< LQ

< LQ

5,48

24/02/2012

7,52

< LQ

0,25

< LQ

0,82

2,36

< LQ

< LQ

6,34

29/02/2012

7,00

< LQ

< LQ

< LQ

0,23

3,40

< LQ

< LQ

7,43

06/03/2012

6,88

< LQ

< LQ

< LQ

0,32

2,40

< LQ

< LQ

5,68

12/03/2012

6,29

< LQ

< LQ

< LQ

0,25

1,37

< LQ

< LQ

4,66

18/03/2012

6,93

< LQ

< LQ

< LQ

0,40

2,20

< LQ

< LQ

5,22

22/03/2012

8,50

0,22

< LQ

< LQ

0,46

1,62

< LQ

< LQ

7,25

28/03/2012

8,17

0,16

< LQ

< LQ

0,74

< LQ

< LQ

< LQ

5,16

03/04/2012

7,53

< LQ

< LQ

< LQ

0,56

3,21

< LQ

< LQ

8,25

11/04/2012

6,25

< LQ

< LQ

< LQ

0,64

20,65

< LQ

< LQ

7,10

17/04/2012

6,39

0,11

< LQ

< LQ

0,62

4,05

< LQ

< LQ

5,39

24/04/2012

5,08

< LQ

< LQ

< LQ

0,28

2,75

< LQ

< LQ

10,44

30/04/2012

9,41

0,24

< LQ

< LQ

0,57

3,02

< LQ

< LQ

6,11

07/05/2012

5,36

< LQ

< LQ

< LQ

0,17

3,93

< LQ

< LQ

8,14

14/05/2012

4,14

0,16

0,60

2,47

0,48

4,24

< LQ

0,56

< LQ

21/05/2012

2,41

0,14

0,37

< LQ

0,45

10,51

< LQ

< LQ

< LQ
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28/05/2012

2,38

0,21

< LQ

< LQ

0,17

1,59

< LQ

< LQ

< LQ

04/06/2012

2,35

0,15

0,72

< LQ

0,31

2,15

< LQ

< LQ

< LQ

11/06/2012

2,95

< LQ

< LQ

< LQ

0,18

5,62

< LQ

< LQ

< LQ

18/06/2012

2,36

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

26/06/2012

0,59

< LQ

0,80

< LQ

0,32

2,13

< LQ

< LQ

< LQ

02/07/2012

0,66

< LQ

0,55

2,64

< LQ

1,16

< LQ

< LQ

< LQ

06/07/2012

5,92

< LQ

< LQ

< LQ

0,16

0,96

< LQ

< LQ

6,24

16/07/2012

6,53

< LQ

0,28

< LQ

0,57

1,40

< LQ

< LQ

6,13

23/07/2012

5,45

< LQ

0,53

< LQ

0,51

3,98

< LQ

< LQ

5,91

30/07/2012

5,43

< LQ

< LQ

< LQ

0,42

< LQ

< LQ

< LQ

5,15

06/08/2012

4,90

0,22

< LQ

< LQ

0,41

1,39

< LQ

< LQ

6,30

14/08/2012

4,85

< LQ

< LQ

< LQ

0,42

8,87

< LQ

< LQ

9,40

20/08/2012

5,32

< LQ

< LQ

< LQ

0,35

5,90

< LQ

< LQ

6,86

26/08/2012

7,28

< LQ

< LQ

< LQ

0,26

< LQ

< LQ

< LQ

5,13

03/09/2012

7,22

< LQ

< LQ

< LQ

0,34

4,99

< LQ

< LQ

5,70

12/09/2012

8,51

< LQ

< LQ

< LQ

0,38

1,57

< LQ

< LQ

7,26

18/09/2012

3,56

< LQ

< LQ

< LQ

0,24

0,92

< LQ

< LQ

6,02

01/10/2012

6,13

< LQ

< LQ

< LQ

0,28

1,91

< LQ

< LQ

7,76

08/10/2012

6,52

< LQ

< LQ

< LQ

0,16

< LQ

< LQ

< LQ

6,48

15/10/2012

4,20

< LQ

< LQ

< LQ

0,16

< LQ

< LQ

< LQ

7,24

22/10/2012

2,97

< LQ

< LQ

< LQ

0,20

< LQ

< LQ

< LQ

5,29

29/10/2012

5,31

< LQ

< LQ

< LQ

0,24

1,85

< LQ

< LQ

4,97

06/11/2012

7,73

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

0,19

< LQ

3,87
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13/11/2012

4,94

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

2,90

< LQ

< LQ

2,96

20/11/2012

4,70

0,19

0,33

< LQ

0,29

15,60

< LQ

< LQ

< LQ

03/12/2012

3,10

0,18

< LQ

< LQ

0,25

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

07/12/2012

6,49

< LQ

0,69

< LQ

0,35

1,13

< LQ

< LQ

2,19

12/12/2012

2,96

< LQ

< LQ

< LQ

0,27

1,52

< LQ

< LQ

< LQ

