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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo elaborar uma caracterização química de aerossóis 

atmosféricos sólidos finos (MP2.5) coletados por um Impactador Harvard na cidade de 

Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. A amostragem foi feita 

diariamente, utilizando filtros de quartzo de 37 mm. Utilizaram-se técnicas de 

gravimetria, quantificação de Black Carbon (BC) e análise de Fluorescência de Raio-X 

para a análise destes filtros. A amostragem de MP2.5 ocorreu de forma contínua no 

período de 03 de março de 2015 a 31 de Dezembro de 2015. Também foram feitas 

simulações de dispersão e deposição deste material particulado usando o modelo de 

trajetórias HYSPLIT com o objetivo de identificar a origem e o destino desses poluentes 

na atmosfera. Os resultados mostram que as concentrações de massa médias mensais 

variaram de 2,98 a 14,43 μg/m3 para o MP2.5 no período analisado. Já as concentrações 

médias diárias de MP2.5 variaram de 0,25 a 62,79 μg/m3 no mesmo período. As análises 

de BC mostraram que o mês de junho apresentou o maior pico de concentração de 3,42 

μg/m³. Através da análise de concentração do BC para os dias da semana foi possível 

observar  nos gráficos box plot que as concentrações no sábado e domingo tendem a ser 

menores que nos demais dias da semana, isto pode estar associado ao efeito da 

diminuição do tráfego de veículos nestes dias. Os dias de semana, de segunda a sexta-

feira, apresentaram as maiores dispersões de valores de concentração de BC em que o 

intervalo interquartil foi superior aos dias de sábado e domingo, mostrando que as 

concentrações de BC são maiores durante a semana do que nos finais de semana tendo 

em vista que o tráfego de veículos é mais intenso. A partir das coletas obtidas pelo 

amostrador de particulado fino e análise por Fluorescência de Raio-X (EDX) foi 

possível identificar os elementos com maior concentração presentes nos filtros: o S, K, 

Si, Al, Cl, Fe, P, Ca, Mn e Ca. A maioria dos componentes é de origem antropogênica de 

acordo com o fator de enriquecimento, sendo Na, Mg, Sn, Zn, Al, Fe e Ti proveniente 

de fontes naturais. Os resultados das concentrações de MP2.5 foram relacionados 

estatisticamente com variáveis meteorológicas para obter informações sobre os efeitos 

dessas variáveis sobre a concentração de MP. 

Palavras Chaves: Material Particulado, Amostrador Harvard, Aerossol Atmosférico, 

Qualidade do Ar, Poluição do Ar, Transporte de Poluentes, Natal. 
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ANALYSIS AND CHARACTERIZATION OF ATMOSPHERIC FINE 

PARTICULATE MATTER  AT A LOCATION IN THE METROPOLITAN 

REGION OF NATAL-RN 

 

This study had as objective a chemical characterization of PM 2.5 aerosol collected by a 

Harvard Sampler in Natal, capital of the state of Rio Grande do Norte, Brazil. Sampling 

was performed daily using a 37 mm quartz filters. Gravimetric techniques were used, as 

well as quantification of Black Carbon (BC), and X-ray fluorescence analysis. Also, 

simulations were made to understand dispersion and deposition of the particulate matter 

using trajectories of the HYSPLIT model in order to know the origin and fate of these 

pollutants in the atmosphere. The sampling of PM2.5 occurred continuously for the 

period from March 03, 2015 to December 2015. The results showed that the monthly 

averages ranged from 2.98 a 14.43 μg/m3 for the analyzed PM2.5 period, while the daily 

average concentrations ranged from 0.25 a 62,79 μg/m3 for PM 2.5 during the same 

period. The BC analysis showed that the month of June showed the highest peak of BC 

concentration of approximately 3.42 μg/m3. Through the BC concentration analysis by 

weekdays it was observed in the box plot graphs that the concentrations on Saturday 

and Sunday tend to be smaller than the other days of the week.  This can be associated 

with the effect of the reduction in vehicle traffic during these days. The days from 

Monday through Friday, showed the highest dispersion of BC concentrations in which 

the interquartile range was greater than the days of Saturday and Sunday, showing that 

BC concentrations are larger during the week than on weekends since vehicle traffic is 

more intense. From the samples obtained by the fine particulate sampler and analysis by 

X-ray fluorescence (EDX) it was possible to identify the elements with the highest 

concentration present in the filters: S, K, Si, Al, Cl, Fe, P, Ca, Mn and Ca. Most of these 

components were of anthropogenic origin according to the enrichment factor, and Na, 

Mg, Sn, Zn, Al, Fe and Ti are from natural sources. The results of PM2.5 concentrations 

were statistically related to meteorological variables for information about the effects of 

these variables on the concentration.  

Key words: Particulate Matter, Sampler Harvard, Atmospheric Aerosol, Air Quality, Air 

Pollution, Natal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a metade do século XX a poluição atmosférica tem se transformado em 

um importante foco de pesquisa por causa do seu impacto direto e indireto sobre o meio 

ambiente e a sociedade. Poluição atmoférica pode ser qualquer comtaminação do ar por 

meio de desperdícios gasosos, líquidos ou sólidos que possa afetar a saúde do ser 

humano animais e vegetais e que cause desequilíbrios no clima e no meio ambiente 

(CETESB, 2012). Por causa do desenvolvimento tecnológico e industrial, a poluição 

atmosférica antropogênica tem crescido a taxas significativas nas últimas décadas e tem 

provocado mudanças no clima global e vem afetando a saúde das pessoas (CETESB, 

2012). 

Um dos principais agentes que interferem diretamente na qualidade do ar são 

os materiais particulados (MP), também chamados de aerossóis atmosféricos sólidos. O 

termo material particulado refere-se às partículas sólidas ou gotículas suspensas no ar, 

com dimensões menores que 100 μm, emitidas por fontes antropogênicas (queima de 

combustíveis fósseis e processos industriais) ou fontes naturais (erupções vulcânicas, 

poeiras e “sprays” marinhos) (ALVES, 2005). 

Os aerossóis atmosféricos podem ser classificados pelo seu tamanho, 

considerando o diâmetro aerodinâmico médio das partículas. As partículas inaláveis 

grossas (MP10) são as que possuem o diâmetro aerodinâmico médio entre 2.5 e 10 μm. 

As partículas finas ou respiráveis (MP2,5) são inferiores a 2,5 μm (SOLCI e FREITAS, 

2009). O material particulado fino tem maior probabilidade de se alojar nos bronquíolos 

pulmonares, uma vez que este fica retido no nariz, nasofaringe e alvéolos pulmonares e, 

posteriormente, uma parte desse MP é eliminado do sistema respiratório para a 

atmosfera pelos mecanismos de defesa (GODISH, 1997). Além disso, algumas 

partículas podem transpor a barreira epitelial alveolar, cair na circulação sanguínea e 

desencadear os seus efeitos sistêmicos nos diversos órgãos, principalmente no sistema 

cardiovascular (BROWN et al., 2013; DEMARINI, 2013; FAJERSZTAJN et al., 2013; 

RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013). Partículas em suspensão na atmosfera, 

especialmente as finas, estão associadas com problemas de saúde (HOLGATE et al., 

1999; WHO, 2006). 

Diversos estudos de caracterização do MP2,5 foram realizados em regiões 

urbanas do Brasil, como São Paulo (ORSINI, 1986; ANDRADE, 1993; ANDRADE et 

al., 1994; CASTANHO e ARTAXO, 2001; MIRANDA et al., 2002; YNOUE e 
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ANDRADE, 2004; ALBUQUERQUE, 2005; MIRANDA e ANDRADE, 2005; 

OLIVEIRA, 2007; OYAMA, 2010), Belo Horizonte e Porto Alegre (BRUM, 2010), Rio 

de Janeiro (GODOY et al.,2009), Campinas (MIRANDA e TOMAZ, 2008), Vitória 

(MAIOLI et al, 2011), Natal (ALBURQUERQUE, 2013), Curitiba (BARBOSA, 2014), 

Divinópolis (BUENO, 2008) e Porto Alegre (BRAGA et al., 2005), bem como em 

regiões urbanas de outro países como Santiago (ARTAXO et al., 1999) no Chile; 

Amsterdam na Holanda, Erfurt na Alemanha e Helsinki na Finlândia (VALLIUS et al., 

2005); Suíça (HUEGLIN et al., 2005); Guangzhou (WANG et al., 2006), Beijing 

(SONG et al., 2007) e Shangai (FENG et al., 2009) na China; Genova (MAZZEI et al. 

2008) na Itália; Espanha (QUEROL et al., 2008); Alabama, Centreville, Georgia, 

Yorkville (LEE et al., 2008), Califórnia (NA e COCKER, 2009), Los Angeles 

(CHEUNG et al., 2011), nos EUA; Hanoi (COHEN et al., 2010); Conakry 

(WEINSTEIN et al., 2010) na Guiné; Hyderabad (GUMMENENI et al., 2011) na Índia; 

dentre outros. 

Apesar de já existirem alguns estudos, a composição química da baixa 

atmosfera no Nordeste do Brasil ainda é pouco estudada. Essa região apresenta escassez 

de dados observacionais para determinar fluxos de emissão dos setores de atividades 

agrícolas, queimadas, transporte veicular, indústrias e outras fontes de emissão, assim 

como as concentrações atmosféricas de gases-traço e aerossóis. A Região Nordeste é a 

segunda região mais populosa do país. Dos nove estados que compõe o NEB, apenas 

dois monitoram a qualidade do ar: Bahia e Sergipe; e dos 492 municípios, apenas três 

realizam a coleta de dados, feita por 17 estações. 

No caso específico da cidade de Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte - RN, os estudos relacionados com a poluição do ar começaram a ser 

desenvolvidos recentemente, por volta de um período aproximado de dez anos. O curto 

período de estudo sobre a poluição do ar recai sobre o fato da cidade estar crencendo de 

forma mais intensa nos processos de urbanização e industrialização, além de apresentar 

um crescimento significativo na sua frota de veícular, aumentando a poluição do ar 

principalmente em alguns espaços na cidade, notadamente, nos centros comerciais, onde 

há uma grande circulação e concentração de veículos trafegando diariamente. 

As principais fontes que contribuem para a poluição do ar em áreas urbanas 

são: o tráfego veicular, as emissões industriais e as emissões provenientes das 

termelétricas. A frota veicular, em particular, é responsável, por quase a totalidade das 

emissões de dióxido de carbono e de grande parte dos óxidos de nitrogênio e dos 



19 

 

 

 

compostos orgânicos voláteis emitidos no ar em centros urbanos. Ayoade (1998) alertou 

que a poluição do ar afeta o clima das áreas urbanas de diversas formas. O próprio 

balanço energético das cidades sofre interferência, pois os poluentes refletem, dispersam 

e absorvem radiação solar. 

O presente trabalho tem como objetivo principal a caracterização do aerossol 

atmosférico em uma região urbana da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

O estudo mediu e analisou dados de monitoramento da concentração de material 

particulado obtidos no período de março de 2015 a dezembro de 2015, coletados através 

de um amostrador Harvard, que é um equipamento para medição da concentração de 

material particulado MP2,5 por método gravimétrico, projetado como coletor de 

partículas. Além disso, foram feitas simulações de dispersão, deposição e trajetórias 

desse MP com o objetivo de estudar a dinâmica desses poluentes na atmosfera. O 

amostrador Harvard foi cedido do projeto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia 

(INCT-Sáude) de Análise Integrada do Risco Ambiental. Este projeto do INCT foi 

iniciado em 2007 com monitoramento diário das partículas inaláveis finas nas regiões 

metropolitanas das principais capitais do país, de modo a avaliar as emissões da frota 

automotiva e os possíveis riscos à saúde populacional. O amostrador faz parte de um 

projeto do CNPq coordenado pelo Grupo de Pesquisa de Modelagem e Observação de 

Química da Atmosfera (GP-MOQA), do Departamento de Ciências Atmosféricas e 

Climáticas (DCAC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), do qual 

participam a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o Centro de Tecnologia de Gás e 

Energias Renováveis (CTGÁS – ER) - Natal/RN.  

Tão importante quanto as medição dos aerossóis emitidos para a atmosfera é o 

entendimento das interações destes poluentes com fatores climatológicos e sua 

importância para os estudos de dinâmica atmosférica. Já é bem estabelecido que alguns 

poluentes do ar podem ser transportados regionalmente, internacionalmente e até 

intercontinentalmente, dependendo das condições meteorológicas, orográficas e fonte de 

emissão (WANG et al., 2010; ROLPH et al., 2014; VELLINGIRI et al., 2015). Uma 

importante ferramenta no estudo do seu transporte são os modelos de dispersão, 

deposição e transporte na atmosfera. Algumas de suas aplicações incluem a previsão da 

influência de incêndios florestais, previsão de tempo química, cinzas vulcânicas, poeiras 

transportadas pelo vento e produtos advindos de acidentes químicos e nucleares 

(ROLPH et al., 2014). 
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Os modelos matemáticos de dispersão de poluentes atmosféricos são 

programas computacionais que utilizam algoritmos matemáticos para simular o 

transporte e dispersão dos poluentes, permitindo a descrição dos numerosos e 

complexos processos que regem esses fenômenos e mostrar através das simulações, 

suas possíveis regiões de impacto. Para simulação numérica da dispersão destes 

aerossóis, foi usado o modelo HYSPLIT (HYbrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory), que produz gráficos de trajetória e dispersão dos poluentes emitidos. Vários 

episódios de concentrações de aerossóis foram selecionados para fazer modelagem de 

dispersão e deposição de acordo com dados meteorológicos de reanálise do 

NCEP/NCAR (National Center for Environmental Prediction - National Center for 

Atmospheric Research) e dados meteorológicos de uma estação no próprio CTGÁS-ER 

(Centro de Tecnologia do Gás e Energias Renováveis.   

Este trabalho é importante porque, apesar de já existirem estudos sobre MP 

para a cidade de Natal, pela primeira vez é usada a metodologia adotada pelo INCT-

Saúde através do uso do Impactador Harvard para medir as concentrações de MP  em 

filtros de quartzo de 37 mm e análise laboratorial destes filtros através de técnica de 

gravimetria, quantificação de Black Carbon (BC) e análise de Fluorescência de Raio-X 

(FR-X). Dessa forma, pretende-se obter uma quantificação e caracterização química do 

MP fino para uma região da cidade de Natal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar quantitativamente os aerossóis MP2,5 em um local urbano da 

cidade de Natal e a simulação de trajetória, dispersão e deposição deste material usando 

o modelo HYSPLIT.  

     

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar a concentração de massa de material particulado em filtros de 

quartzo em uma região metropolitana da cidade de Natal; 

 Quantificar o Black Carbon nesta região de estudo; 

 Analizar a composição química do material particulado por meio da técnica de 

fluorescência de Raio-X nos filtros; 

 Relacionar as concentrações de MP2,5 coletados com os padrões de qualidade 

do ar adotados no Brasil e no mundo; 

 Analisar o transporte e a deposição de MP2,5 através modelo HYSPLIT para a 

área de estudo de acordo com dados meteorológicos de reanálise do 

NCEP/NCAR e de uma estação meteorológica localizada no CTGÁS-ER. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO 

 

A atmosfera é uma mistura mecânica de gases, vapor d’água e partículas que 

compõem o que chamamos de ar (SILVA, 2006). Essas composições são estudadas 

principalmente na troposfera, já que é nela que ocorrem a maioria das transformações 

físico-químicos e biológicas desses componentes. A atmosfera é composta basicamente 

por uma mistura homogênea de Nitrogênio (N2), Oxigênio (O2), Argônio (Ar), Dióxido 

de Carbono (CO2) e outros gases e aerossóis que figuram em pequenas porções, 

chamados constituintes menores, mas que exercem uma função importante no clima e 

na dinâmica da atmosfera. 

Os principais fatores que determinam a estrutura e dinâmica atmosféricas são a 

gravidade (perfil vertical de pressão), os movimentos da Terra (circulação global, 

variação diurna e com a época do ano, estratificação em latitude), a radiação solar 

(circulação, convecção, absorção, perfil vertical de temperatura, variação da 

temperatura com a latitude) e as trocas mássicas com os restantes subsistemas 

(composição química e perfil de temperatura) (BERBERAN e SANTOS, 2008). 

A atmosfera é subdividida em cinco camadas que são classificadas de acordo 

com a altitude, mudança de temperatura e propriedade químicas e físicas: Troposfera 

(camada na qual ocorrem os fenômenos meteorológicos), Estratosfera (camada em que 

ocorre a absorção dos raios UV pelo O3), Mesosfera, Termosfera e Exosfera. No 

entanto, para fins de estudos referentes à poluição do ar, a troposfera e a estratosfera são 

as camadas mais importantes. Especialmente na troposfera, ocorrem principalmente 

movimentação e transformação dos componentes gasosos e das partículas emitidas 

pelos oceanos, continentes e pelas atividades humanas.  

Segundo Seinfeld e Pandis (2006), os aerossóis atmosféricos são constituídos 

por partículas sólidas ou líquidas em suspensão emitidas diretamente como partículas 

primárias ou formadas na atmosfera por processos de conversão gás-partícula, 

chamadas de partículas secundárias. Dessa forma, o material particulado na atmosfera 

consiste em um conglomerado de partículas de tamanhos variados, com propriedades 

físico-químicas diferenciadas, apresentando diferentes graus de toxicidade e é produzido 

por diversas fontes de emissões, desde fontes antropogênicas a fontes naturais. As 

condições atmosféricas e meteorológicas são particularmente importantes, na medida 



23 

 

 

 

em que os ventos turbulentos ajudam a dispersar os poluentes. A combinação da 

estabilidade atmosférica com a ausência de chuvas torna-se, assim, profundamente 

desfavorável à dispersão dos poluentes (DUCHIADE,1992). 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) (2010), 

as substâncias presentes no ar podem ser de origem natural ou antropogênicas e em 

quantidades superiores às desejáveis causam preocupação por causa de seu potencial 

reativo com os gases presentes na atmosfera e essenciais à manutenção da vida. Dentre 

os principais fatores que influenciam no aumento das emissões de aerossóis 

antropogênicos destacam-se o acelerado crescimento populacional, industrial e 

econômico, hábitos da população e o grau de controle em gerar poluentes (MORAES, 

2006). Estes problemas têm recebido bastante atenção, principalmente devido aos seus 

impactos sobre a saúde das pessoas. 

 

 FONTES DE EMISSÃO  
 

Os aerossóis atmosféricos podem ser emitidos tanto por fontes naturais quanto 

por fontes antropogênicas. As fontes naturais de poluição do ar são a queima acidental 

de biomassa, poeiras de desertos (pela ação do vento no solo e rochas), erupções 

vulcânicas, emissões biogênicas como o pólen vegetal, ou ainda o oceano que também 

contribui na formação de “sprays marinhos”. Os aerossóis de origem antropogênicas são 

provenientes de processos não industriais (poluentes emitidos de hospitais, padarias, 

hotéis e queimadas), processos industriais, fontes móveis (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. 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 gerados através de reações químicas entre poluentes primários e gases presentes na 

atmosfera. 

A composição das partículas varia de acordo com localidade, condições 

meteorológicas e fonte geradora de material particulado (BARBOSA, 2014). O tráfego 

de veículos, por exemplo, é conhecido por ser uma das principais fontes de material 
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particulado atmosférico no meio 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 (BARBOSA, 2014).  

As emissões urbanas também apresentam uma grande quantidade de 

particulado carbonáceo, que consiste de partículas emitidas predominantemente por 

queima incompleta de biomassa e combustíveis fósseis. Ao serem formadas, estas 

coagulam rapidamente, formando estruturas mais compactas. O aerossol “Black carbon” 

(BC) é um dos mais importantes constituintes do material particulado do ambiente, 

principalmente nos centros urbanos. As maiores fontes antropogênicas de BC são as 

emissões derivadas da combustão incompleta de combustíveis fósseis como o carvão e 

diesel.  

O BC tem um impacto significativo no balanço radiativo terrestre devido ao 

seu poder de absorver parte da radiação solar na faixa do espectro do visível e 

infravermelho próximo que incide sobre ele. Este aerossol tem um papel importante na 

química troposférica e alguns estudos o mostram como traçador atmosférico de poluição 

antropogênica (ALBUQUERQUE, 2010). Além disso, o BC tem efeitos adversos na 

saúde devido ao seu tamanho sub-micrométrico que o permite penetrar nos pulmões 

além de conduzir alguns elementos tóxicos com ele (GALVÃO, 2014). Estudos 

realizados em São Paulo apontaram que as concentrações de BC e carbono orgânico 

respondem por cerca de 60% da massa das partículas finas (ALBUQUERQUE, 2010) 

sendo que cerca de 40% são de compostos orgânicos (CASTANHO e ARTAXO, 2001). 

Os oceanos são uma importante fonte natural de particulados, emitindo 

continuamente aerossóis marinhos para a atmosfera, na forma de partículas que são 

corrosivas para metais. (AMORIM, 2004). Os aerossóis marinhos também são núcleos 

geradores de partículas principalmente pela higroscopicidade e alta absorção de 

umidade, acarretando em crescimento e possibilitam a formação de núcleos de 

condensação de nuvens (KOEHLER et al., 2009). 

 

 TRANSPORTE ATMOSFÉRICO E DISPERSÃO DOS POLUENTES 
 

De acordo com Assunção (1998) “Os poluentes lançados na atmosfera sofrem 

o efeito de processos complexos, sujeitos a diversos fatores que determinam a 

concentração do poluente no tempo e no espaço. Assim, a mesma emissão, sob as 

mesmas condições de lançamento no ar, podem produzir concentrações diferentes em 
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um mesmo local, dependendo das condições meteorológicas presentes.” 

O vento tem um efeito de diluição sobre as concentrações de poluentes, 

proporcional a sua velocidade horizontal (ALMEIDA, 1999). A turbulência é o 

movimento altamente irregular do vento, caracterizada por vórtices circulares de 

diferentes dimensões e que ocorrem em várias direções (VARELLO, 2008). A 

estabilidade atmosférica está relacionada ao grau de equilíbrio de uma parcela de ar, 

cujo movimento vertical depende de sua temperatura, pressão e densidade (LYRA, 

2008). Quanto mais estável a atmosfera, menor será a diluição e o transporte dos 

poluentes, contribuindo para a poluição do ar. A precipitação é outro fator que atua com 

muita eficiência na remoção das partículas presentes no ar, promovendo a remoção 

desses poluentes da atmosfera, 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 e FREITAS, 2009). 

Os fenômenos meteorológicos que atuam no processo de dispersão seguem 

uma sequência de escalas (macro escala, mesa escala e microescala) de movimento em 

função da dinâmica da atmosfera (LISBOA e KAWANO, 2007). Para entender melhor o 

comportamento de poluentes na atmosfera, são usados diversos modelos matemáticos 

de trajetória, dispersão e deposição. Martins (2008) fala da importância dos modelos 

matemáticos de dispersão dos poluentes na atmosfera como uma ferramenta 

interpretativa importante, capaz de melhorar o controle da qualidade do ar, 

aperfeiçoando planos que reduzam as emissões.  

O clima predominante no RN é o semiárido quente e, de acordo com dados do 

INMET, é o segundo estado mais quente do Brasil e o que tem os ventos mais fortes do 

país. Estes fatores são fundamentais na dispersão de poluentes atmosféricos pois 

influenciam diretamente na Camada Limite Planetária (CLP) da região. A extensão 

vertical da CLP varia no tempo e no espaço durante um ciclo diurno, logo, os perfis de 

ventos, temperatura, umidade e concentrações de gases e partículas são altamente 

variáveis na CLP.   

À medida que uma pluma de poluentes passa acima de uma região, as 

partículas podem ser removidas da atmosfera devido tanto ao assentamento das 

partículas na superfície (deposição seca) quanto através da incorporação deste material 

dentro da gota de chuva durante a precipitação (deposição úmida) (MORAES, 2010). 

Devido a estes processos de remoção e aos fatores físicos e químicos que influenciam 

na dinâmica da atmosfera, os aerossóis têm um tempo de permanência variável na 
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troposfera e a distribuição dos particulados na atmosfera é altamente não uniforme. 

De acordo com Morais (2010) os modelos matemáticos de dispersão 

atmosférica contribuem para uma melhor descrição e interpretação de dados 

experimentais, o controle em tempo real e/ou análise da qualidade do ar, administrar as 

liberações acidentais e avaliar as áreas de risco, identificação das fontes poluidoras, 

determinar trajetórias de dispersão dos poluentes atmosféricos, avaliação da 

contribuição de uma única fonte à carga poluidora, o planejamento do território. 

Dentre os diversos modelos de trajetórias em uso no mundo, os mais usados 

pelas empresas de Engenharia Ambiental e órgãos de controle ambiental são o 

HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model), o ISC3 

(Industrial Source Complex) e o CALPUFF (Califórnia Puff Model), principalmente por 

causa das suas versatilidades de processamento simultâneo de diversas fontes e 

adequações às características meteorológicas e topográficas específicas. 

Dexler et al. (1998) afirmaram que a modelagem de poluentes atmosféricos é 

normalmente dividido em duas grandes categorias: modelos Lagrangeanos e Eulerianos. 

Os modelos Lagrangeanos diferenciam-se dos Eulerianos, porque utilizam um sistema 

de referência que segue o movimento de uma partícula na atmosfera. Nos modelos de 

trajetória das partículas, Lagrangeanos, a dispersão de um poluente é simulada através 

de movimento de partículas, cujas trajetórias permitem calcular o campo de 

concentração das substâncias químicas desejáveis, a partir da hipótese básica de que as 

trajetórias destas partículas simulam o percurso das partículas do ar situadas na mesma 

posição no instante inicial (MOREIRA; TIRABASSI, 2004).  

De acordo com Dexler et al. (2005), “O método Eulerianos é tipicamente 

aplicado quando complexos cenários de emissão são consideradas, exigindo soluções 

em todos os pontos de grade. O método Lagrangeano é tipicamente favorecido quando 

as emissões de um único ponto de origem restringe-se a cálculos para alguns pontos da 

grade.” A revisão da literatura mostra que ambos os métodos têm sido aplicados com 

sucesso para uma variedade de diferentes cenários. 

Existem também os modelos Gaussianos que baseiam-se na solução exata, mas 

não real, da equação de transporte e difusão na atmosfera, no caso em que o vento e o 

coeficiente de difusão turbulenta são constantes com a altura. Este modelos podem ser 

modelos estacionários independentes do tempo, e considerados modelos tipo “pluma” 

ou modelos tipo “puff”, que dependem do tempo” (MOREIRA; TIRABASSI, 2004, p. 

161). 
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MARIANO et al. (2006), realizaram um trabalho na cidade de Maceió-AL com 

o objetivo principal de simular a dispersão de NH3 e H2S de dois modelos: HYSPLIT_4 

(HYSPLIT_4 MODELING SYSTEM – Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory), disponível on-line, e um modelo gaussiano adaptado para as condições de 

um lixão localizado. Para obter dados de entrada do segundo modelo foram realizados 

três experimentos de campo para medição de diversas variáveis meteorológicas, sendo 

duas dentro do período seco e uma no período chuvoso da região, além de medições da 

temperatura para cinco níveis do solo, objetivando estimar o nível de maior emissão de 

gases do lixo com instalação de uma Estação Meteorológica Automática (EMA). 

Constatou-se também a importância da estabilidade atmosférica, velocidade do vento, 

temperatura do ar e do solo para a dispersão dos poluentes. O raio da máxima 

concentração nas simulações do HYSPLIT_4 foi entre 2 e 11km enquanto as simulações 

através do modelo gaussiano mostraram uma maior concentração até 3 km, na direção 

do vento, da fonte poluidora. 

  

 PADRÕES DE QUALIDADE DO AR E LESGISLAÇÃO 
 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA é um órgão colegiado de 

caráter deliberativo e consultivo do Ministério de Meio Ambiente. A resolução do 

CONAMA nº03/1990 considera 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”. 

De uma forma geral, o MP pode ser dividido em duas formas: as partículas 

grandes, com diâmetro entre 2,5 e 10 μm, também chamadas “moda grossa” (coarse 

mode), provenientes de processos de combustão descontrolada, pólen, materiais 

biológicos, dispersão mecânica do solo ou outros materiais da crosta terrestre, que 

apresentam características básicas, contendo silício, titânio, alumínio, ferro, sódio e 

cloro (BUENO, 2008). Além dessa moda grossa, existem as partículas menores que 

correspondem às partículas de diâmetro inferior a 2,5 μm. Essas partículas são derivadas 

da combustão de fontes móveis e estacionárias, como automóveis, incineradores, 

siderurgias e termoelétricas. Estas possuem maior acidez, podendo atingir as porções 
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mais inferiores do trato respiratório (BUENO, 2008). Entre seus principais componentes 

estão o carbono, chumbo, vanádio, bromo e os óxidos de enxofre e nitrogênio, que na 

forma de aerossóis são a maior fração das partículas finas (DUCHIADE, 1992; 

CARVALHO, 2000; BRAGA, 2005; GOMES, 2002; CANÇADO, 2006). 

De acordo com a classificação estabelecida pela a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection Agency, EPA ou às vezes, 

USEPA, em inglês) EPA (2009) e Organização Mundial da Saúde (OMS) (em inglês: 

World Health Organization - WHO) (2006), as partículas grossas são as que têm o 

diâmetro aerodinâmico médio superior a 10 µm provenientes basicamente da 

ressuspensão do solo. As partículas inaláveis são as que têm um diâmetro que varia de 

2,5 µm a 10 µm, podem penetrar nas vias aéreas superiores e inferiores podendo causar 

irritações e inflamações, são partículas provenientes geralmente compostas por fumaça, 

poeira, pólen, esporos. As partículas inaláveis finas, formadas por compostos orgânicos, 

metais e fuligem, tem um diâmetro igual ou inferior a 2,5 μm, estas partículas 

conseguem penetrar profundamente no trato respiratório atingindo os alvéolos podendo 

acarretar problemas cardiorrespiratórios crônicos. As partículas mais finas no ar exterior 

podem reduzir a visibilidade e aumentar a acidez do ar (DUCHIADE, 1992; BRAGA, 

2001; GOMES, 2002). 

No Quadro 1 estão apresentados os padrões nacionais de qualidade do ar no 

Brasil, conforme o CONAMA, N°03/90. A previsão da resolução Nᵒ03/90 limita-se em 

classificar “partículas inaláveis”, limitando-se a padrões desatualizados da MP10. Na 

Tabela 1, observa-se que a resolução Nᵒ03/90 estabelece um limite padrão médio de 

emissão de MP10 de até 150 μg/m³ para o período de 24h e de 50 μg/m³ anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Padrões de qualidade do ar adotados no Brasil 

POLUENTE 
TEMPO MÉDIO DE 

AMOSTRAGEM 

CONCENTRAÇÃO 

(VIOLAÇÕES ACEITAS) 

PADRÃO 

PRIMÁRIO 

PADRÃO 

SECUNDÁRIO 

PTS (µg/m³) 

24h 240 

(1) 

150 

(1) 
Anual  (Média 

geométrica) 
80 60 

FUMAÇA (µg/m³) 
24h 150 

(1) 

100 

(1) Anual 60 

 

 

40 

PARTÍCULAS 

INALÁVEIS – MP10 

(µg/m³) 

24h 150 (1) Igual ao padrão 

primário 
Anual 50 

SO2 (µg/m³) 

24h 365 

(1) 

100 

(1) Anual 80 40 

CO (µg/m³ - 

ppmv) 

1h 
40.000 – 35 

(1) Igual ao padrão 

primário 
8h 10.00

0 – 9 (1) 

O3 (µg/m³) 1h 
160 

(1) 

Igual ao Padrão 

Primário 

NO2 (µg/m³) 

1h 320 190 

Anual 100 
Igual ao Padrão 

Primário 

(1) - Permitida apenas uma ultrapassam por ano µg/m³ - Microgramas por metro cúbico de ar 

ppmv – Partículas por milhão e volume. Observação: Não há permissão de ultrapassagem para o 

NO2.Fonte: Adaptado de IEMA (2012, p. 43) elaborado a partir da Resolução CONAMA N°03/90  

 

É importante esclarecer que a legislação do CONAMA não tem uma lei 

específica para emissões de MP2,5, apesar deste poluente ter um importante impacto 

sobre a saúde das pessoas. Isto mostra que esta resolução está defasada quando 

comparado com os valores estabelecidos pela OMS e EPA. A OMS (2006) estabelece 

como valor guia para o MP2,5 uma concentração anual média de 10 μg/m3 e para 24 

horas de exposição, 25 μg/m3. 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. Dessa forma, 

a OMS e EPA adotam padrões de tolerância de poluição atmosféricas mais rígidos do 
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que aqueles adotados pela nossa legislação ambiental. Torna-se evidente a necessidade 

de revisar e atualizar os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA número 

03/1990. 

A OMS (2005) estabeleceu Metas Intermediárias, as Interim Targets (IT), para 

o material particulado, no tempo de amostragem em 24h e também para médias anuais. 

Existem três estágios IT-1, IT-2 e IT-3 de emissão MP antes de chegar no critério mais 

rigoroso, o Air Quality Guideline (AQG), o padrão limite aceitável pela OMS. Os 

quadros 2 e 3 mostram as recomendações para amostragens médias em 24h e médias 

anuais das concentrações de material particulado. 

 

Quadro 2 – Recomendações de qualidade do ar e metas intermediárias 

estabelecidas pela OMS para material particulado: Concentrações em 24-horas 

F

ASE 

MP10 

(µg/m³) 

MP2,5 

(µg/m³) 
Fundamentação Para o Nível Indicado 

I

T-1 
150 75 

Baseado em coeficientes de risco de estudos 

multicentros publicados e meta-análises (cerca de 5% 

do aumento da mortalidade de curto prazo em relação 

aos valores de AQG). 

I

T-2 
100 50 

Baseado em coeficientes de risco de estudos 

multicentros publicados e meta-análises (cerca de 

2,5% do aumento da mortalidade de curto prazo em 

relação aos valores de AQG). 

I

T-3 
75 37,5 

Baseado em coeficientes de risco de estudos 

multicentros publicados e meta-análises (cerca de 

1,2% do aumento da mortalidade de curto prazo em 

relação aos valores de AQG). 

A

QG 
50 25 

Baseado na relação entre as concentrações 

de 24 horas e anual. 

IT – Interim Target (Meta Temporária) AQG – Air Quality Guideline (Qualidade do Ar 

Recomendado) 

Fonte: WHO (2005, p.12) 
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Quadro 3 – Recomendações de qualidade do ar e metas intermediárias 

estabelecidas pela OMS para material particulado: Concentrações médias anuais 

F

ASE 

MP10 

(µg/m³) 

MP2,5 

(µg/m³) 
Fundamentação Para o Nível Indicado 

I

T-1 
70 35 

Associado com o risco de cerca de 15% 

maior de mortalidade em relação ao AQG. 

I

T-2 
50 25 

Redução de cerca de 6% do risco de mortes 

prematuras em relação ao nível anterior (2 a 11%). 

I

T-3 
30 15 

Redução de cerca de 6% do risco de 

mortalidade em relação ao nível anterior (2 a 11%). 

A

QG 
20 10 

Os mais baixos níveis para os quais a 

mortalidade aumenta com 95% de confiança de 

resposta de longo prazo de exposição ao MP2,5. 

IT – Interim Target (Meta Temporária) AQG – Air Quality Guideline (Valor Recomendado) 

Fonte: WHO (2005, p.11) 

 

A OMS deixa claro que, muito embora suas recomendações tenham aplicação 

global, cabe a cada país estabelecer seus próprios padrões de qualidade do ar em função 

das grandes diversidades. 

No caso específico de São Paulo, a Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo (CETESB), tem uma rede de estações de monitoramento de poluentes 

atmosféricos em funcionamento desde 1972 e tem publicado anualmente um 

diagnóstico da qualidade do ar no estado de São Paulo, incluindo capítulo específico 

para a Região Metropolitana, área onde ocorrem as maiores concentrações dos diversos 

poluentes atmosféricos, principalmente decorrentes da grande participação das fontes 

automotivas. O objetivo principal desta rede de monitoramento é o conhecimento das 

características do aerossol atmosférico em São Paulo, tendo em vista a importância 

deste poluente na saúde pública e nos processos meteorológicos. A partir do ano 2000, o 

monitoramento automático foi ampliado para algumas cidades do interior do Estado e 

em 2008 e 2012 a rede sofreu nova expansão (CETESB, 2015 b). 

 “O Decreto Estadual nº 59113/2013 estabelece que a administração da 
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qualidade do ar no território do Estado de São Paulo será efetuada através de Padrões de 

Qualidade do Ar, observados os seguintes critérios: 

1. “Metas Intermediárias – (MI) estabelecidas como valores temporários a 

serem cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da qualidade do 

ar no Estado de São Paulo, baseada na busca pela redução das emissões de 

fontes fixas e móveis, em linha com os princípios do desenvolvimento 

sustentável; 

2. Padrões Finais (PF) – Padrões determinados pelo melhor conhecimento 

científico para que a saúde da população seja preservada ao máximo em 

relação aos danos causados pela poluição atmosférica.” CETESB (2015c). 

 

O Quadro 4 mostra os padrões de qualidade do ar, com relação ao material 

particulado, estabelecidos no Decreto Estadual nº 59113/2013, São Paulo. As colunas 

MI1, MI2 e MI3 representam as metas de concentrações de MP10 e MP2.5 e o valor 

Padrão Final (PF) aceitável de qualidade do ar para este poluente. 

 

Quadro 4 – Padrões de Qualidade Ar do Estado de São Paulo com relação ao 

material particulado. 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
MI1(µg/m³) MI2(µg/m³) MI3(µg/m³) PF(µg/m³) 

Partículas 

Inaláveis 

(MP10) 

24horas 

 

120 

 

100 

 

75 

 

50 

 

MAA (1) 40 35 30 20 

Partículas 

Inaláveis 

Finas 

(MP2,5) 

24horas 

 

60 

 

50 

 

37 

 

25 

 

MAA (1) 20 17 15 10 

Partículas 

Totais em 

Suspensão* 

(PTS) 

24horas 

 

– 

 

– 

 

– 

 

240 

 

MGA (2) – – – 80 

1 – Média aritmética anual 
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2 – Média geométrica anual 

* parâmetros auxiliares a serem utilizados apenas em situações específicas, a critério da 

CETESB (OBS.: O Decreto Estadual nº 59113/2013 não deixa claro quais os critérios). 

Fonte: Adaptado de CETESB, 2015c. 

 

As Metas Intermediárias devem ser obedecidas em 3 (três) etapas, assim 

determinadas (CETESB, 2015c): 

1. Meta Intermediária Etapa 1 – (MI1) – Valores de concentração de 

poluentes atmosféricos que devem ser respeitados a partir de 24/04/2013; 

2. Meta Intermediária Etapa 2 – (MI2) – Valores de concentração de 

poluentes atmosféricos que devem ser respeitados subsequentemente à MI1, que entrará 

em vigor após avaliações realizadas na Etapa 1, reveladas por estudos técnicos 

apresentados pelo órgão ambiental estadual, convalidados pelo Conselho Estadual do 

Meio Ambiente/SP - CONSEMA; 

3. Meta Intermediária Etapa 3 – (MI3) – Valores de concentração de 

poluentes atmosféricos que devem ser respeitados nos anos subsequentes à MI2, sendo 

que seu prazo de duração será definido pelo CONSEMA, a partir do início da sua 

vigência, com base nas avaliações realizadas na Etapa 2. 

 

 IMPACTO DO MATERIAL PARTICULADO ATMOSFÉRICO SOBRE A 

SAÚDE HUMANA 

 

Diversos estudos mostram os efeitos adversos que os aerossóis têm sobre a 

saúde humana. Segundo o guia para a qualidade do ar da Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2006) as partículas são classificadas por suas propriedades aerodinâmicas, 

que determinam os processos de transporte e remoção e os locais de deposição e 

alojamento dentro do trato respiratório. De acordo com a OMS (2011), a poluição 

atmosférica foi responsável pela morte de 2 milhões de pessoas em 2011, mais de 200% 

acima dos números de 2001.  

A Figura 1 representa uma projeção baseada em um estudo realizado por 

Anenberg et al. (2010) que relaciona o número de mortes prematuras relativas à má 

qualidade do ar por ano por 1.000km2. As áreas com tons marrons mais escuros 

apresentam maior quantidade de óbitos associados à poluição atmosférica, 

principalmente ao MP2,5. O estudo mostrou que emissões antropogênicas de ozônio 

(O3) estavam associados com um número estimado de 0,7 ± 0,3 milhões de mortes de 
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pessoas por problemas respiratórios anualmente. Já emissões antropogênicas de MP2,5 

foram associadas com 3,5 ± 0,9 milhães óbitos por doenças cardiopulmonares e 

mortalidade por câncer pulmonar em torno de 220.000 ± 80.000 anualmente. As 

estimativas de mortalidade foram reduzidas em aproximadamente 30% quando 

assumidos limiares de baixa concentração de 33,3 ppb para O3 e 5,8 μg/m3 para as 

MP2.5. Essas estimativas foram sensíveis aos limites de concentrações e às relações de 

concentração-mortalidade (Anenberg et al. 2011). 

 

Figura 1: Projeção relacionada com o número de mortes prematuras relativas à 

má qualidade do ar por ano por 1000km2 

 

Fonte: Nasa (2013). 

 

A exposição total diária de um indivíduo aos poluentes atmosféricos é a soma 

dos contatos com poluentes ao longo de diversas fontes durante todo o dia, em 

domicílio, na comunidade, nas ruas, dentre outros locais (BOBAK, 1992; CANÇADO, 

2006). A relação entre os efeitos da exposição ao MP a curto e longo prazo e mortes 

ocasionadas por doenças cardiopulmonares, incluindo o câncer de pulmão, doença 

pulmonar obstrutiva crônica e infarto do miocárdio já é bem estabelecida na literatura 

(HOEK et al., 2013; RAASCHOU-NIELSEN et al., 2013; SHAH et al., 2013).  

No Brasil, estudos realizados pelo Laboratório de Poluição Atmosférica 

Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostraram que, 

em São Paulo, nos dias de maior poluição, o número de internações por problemas 
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respiratórios aumenta 65%, em crianças de até 13 anos (SALDIVA, 1994). 

O material particulado pode levar à irritação das vias aéreas, inflamação e 

aumento de reatividade brônquica. Além disso, pode reduzir o transporte muco ciliar, 

com exacerbação de crises de asma brônquica, aumento das infecções respiratórias e 

piora da sibilância (BOBAK, 1992; ARBEX, 2004). 

Os efeitos adversos da má qualidade do ar manifestam-se com maior 

intensidade em crianças, idosos, indivíduos portadores de doenças crônicas e, 

especialmente, sobre os segmentos mais desfavorecidos do ponto de vista sócio-

econômico (SALDIVA, 2007). 

 

 A REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 

Natal é capital do Rio Grande do Norte-RN, Região Nordeste do Brasil, com 

uma área aproximada de 167 km2. Dados do Departamento Estadual de Trânsito 

(Detran) (Tabela 2) mostraram que a frota veicular do município no ano de 2014 era de 

355.561 unidades, o que é duas vezes maior do que a frota do ano de 2005. O número 

de veículos tem aumentado a uma taxa acima de 4,8% ao ano. A grande quantidade de 

veículos que transita em Natal congestiona a cidade nos horários de pico e deixa a 

população mais susceptível a maiores concentrações de poluentes atmosféricos como o 

Black Carbon liberado durante o processo de combustão dos veículos. 

Analisando a Tabela 1, observa-se que o desenvolvimento econômico 

alcançado nos últimos anos trouxe, entre outras consequências, um crescimento da frota 

veicular no município do Natal. Associado a este fenômeno, há a consequente maior 

emissão de poluentes veiculares, o que torna urgente medidas de controle deste aspecto 

da poluição devido à cidade ser conhecida mundialmente pela sua ótima qualidade do 

ar, sendo inclusive um dos fatores de atração turística.  

 

Tabela 1: Frota veicular do RN dos anos de 2005 a 2014 
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Fonte: Detran-RN. Dezembro de 2014 

 

Apesar do grande número de estudos em várias cidades do mundo, apenas um 

estudo sobre caracterização do MP2.5 e MP10 foi encontrado na literatura para a Região 

Metropolitana da cidade de Natal no Rio Grande do Norte. Este estudo foi realizado por 

Albuquerque et al. (2013) em parceria com o Centro de Tecnologia do Gás e Energias 

Renováveis (CTGÁS-ER) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

teve como objetivo avaliar a qualidade do ar na Avenida Capitão Mor Gouveia, 

localizadas em uma região urbana de Natal, utilizando um Amostrador de Grande 

Volume (AGV). As amostras foram coletadas em filtros de fibra de vidro, por meio de 

dois AGVs, um para MP2.5 (AGV MP2,5) e outro para MP10 (AGV MP10). Os 

resultados das concentrações de MP2,5 e MP10 foram relacionados com as variáveis 

meteorológicas e para obter informações sobre os efeitos dessas variáveis sobre a 

concentração de MP foi realizada análise multivariada dos dados, uma Análise de 

Componente Principal (PCA). Determinaram-se as concentrações para os metais 

pesados Vanádio, Cromo, Manganês, Níquel, Cobre, Arsênio e Chumbo. As médias 

mensais de MP10 variaram de 8,92 a 19,80 μg.m3, as quais a média anual foi de 16,21 

μg/m3. Em nenhum mês o padrão primário considerado pelo CONAMA (50 μg/m3), 

para as partículas inaláveis foi ultrapassado. Para o MP2,5 as médias mensais variaram 

de 2,84 a 7,89 μg/m3, com média anual de 5,61 μg/m3. Sabendo que a legislação 

Brasileira não contempla as partículas finas, usou-se como referência o padrão primário 

estabelecido pela Environmental Protection Agency (EPA), que é de 12 μg/m3. Para 

nenhum mês houve concentrações maiores que o limite estabelecido. Os resultados dos 

metais ficaram abaixo dos padrões internacionais estabelecidos para alguns metais pela 



37 

 

 

 

EPA, OMS e União Europeia, concluindo que para a região e período estudado, o ar 

atmosférico da cidade de Natal, apresentava uma boa qualidade do ar. 

Um outro estudo realizado por Galvão et al. (2014) na cidade de João Câmara-

RN, a 74 km de Natal, realizou a primeira caracterização da composição elementar e 

hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) no MP, bem como o bio-monitoramento 

da atividade genotóxica associada à queima artesanal de castanha de caju que é uma 

importante atividade econômica e social em vários países do mundo. Os níveis de 

MP2,5 e BC foram medidos por análise gravimétrica e reflexão da luz. A composição 

elementar foi determinada utilizando espectrometria de raios-X e a análise de 

fluorescência de HAP foi realizada por espectrometria de massa-cromatografia gasosa. 

De acordo com Galvão et al. (2014), os resultados deste estudo mostraram que durante a 

queima de castanha de caju nos meses de janeiro, maio e setembro de 2009, a 

quantidade média de MP2,5 acumulada nos filtros atingiu valores muito superiores aos 

estabelecidos pelo EPA e OMS, (janeiro de 2.124,2 µg / m3; de Maio de 1.022,2 µg / 

m3, setembro 1.291,9 µg / m3), BC (janeiro 363,6 µg / m3; Maio 70 µg / m3; Setembro  

69,4 µg / m3) e as concentrações de Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, 

Se, Br e Pb foram significativamente superior à área onde não ocorre esta atividade 

artesanal. Traçadores de queima de biomassa K, Cl e S foram os principais compostos 

inorgânicos encontrados. Este estudo de Galvão et al. (2014) demonstrou que a emissão 

de MP durante a queima artesanal de castanha de cajú é um problema ocupacional 

grave, com efeitos nocivos para a saúde dos trabalhadores. 
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4 METODOLOGIA 

 ÁREA DE ESTUDO 

 

A cidade de Natal é localizada no estado do Rio Grande do Norte no Nordeste 

do Brasil. A cidade exerce um papel de destaque por ser a capital e a cidade mais 

populosa do Estado, encontrando-se em contínua expansão. Sua área corresponde a 

aproximadamente 167 km2 com as coordenadas geográficas 5o 47´ 42´´ de latitude sul e 

35o 12´ 34´´ de longitude oeste do meridiano de Greenwich. De acordo com as 

estimativas do  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2015, a 

população do município é de 869 964 habitantes, sendo o décimo nono município mais 

populoso do país. Sua região metropolitana, formadaopor outros onze municípios do 

RN, possui uma população de pouco mais de 1,5 milhões de habitantes formando a 

quinta maior aglomeração urbana do Nordeste e a décima nona do Brasil. 

 

Figura 2: Mapa do RN 

 

Fonte: Google Maps (2015). 

 

A cidade encontra-se na zona costeira brasileira e abriga em toda a sua 

extensão uma grande diversidade de ecossistemas de importante relevância ambiental 

como manguezais, mata atlântica e restingas. O clima da região do Natal é classificado 

como tropical chuvoso com verão seco, com temperatura média anual de 26 °C, 

podendo chegar a 30 °C no verão. No inverno essa média cai para 24 °C, de acordo com 

dados do INMET. Natal apresenta altos índices de irradiação solar, de acordo com os 

dados do INMET, Natal tem aproximadamente três mil horas de insolação por ano (a 

maior dentre as capitais brasileiras), por isto possuio o título de Cidade do Sol. Segundo 



39 

 

 

 

as normais climatológicas do INMET, o índice pluviométrico médio é de 1.465 

mm/ano, concentrados entre os meses de março e julho, sendo abril o mês de maior 

precipitação (265 mm). 

 

 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

 

A amostragem foi feita com filtros de quartzo de 37 mm, sendo cada um deles 

amostrados durante 24 horas com coletor de ar de baixo volume (modelo Harvard), 

composto por uma bomba de vácuo, um sistema de regulagem e medição de vazão de 

ar, um coletor e um impactador. O sistema de regulagem e medição de vazão de ar 

manteve o fluxo da bomba de vácuo na vazão de 10 litros por minuto de modo a 

garantir o corte de entrada de tamanho de 2,5 μm de diâmetro aerodinâmico equivalente 

(MIRANDA et al., 2012). 

O impactador inercial é o equipamento utilizado na coleta de material 

particulado de fração igual ou superior a 2,5 µm: o ar é capturado na porção superior do 

impactador (bocal de admissão) e após ser acelerado é direcionado a um disco poroso 

(disco impactador). Por causa da inércia, as partículas com diâmetros superiores a 2,5 

μm se chocam contra a superfície do disco (umidecido com óleo mineral de modo a 

fixar as partículas) e ficam ali retidas. O MP fino ainda em supensão no fluxo de ar, 

após desviar do disco do impactador, são depositadas em um filtro posicionado na parte 

inferior do impactador (corpo coletor). O sistema é conectado a uma bomba de vácuo, a 

um rotâmetro e um horímetro, de modo a manter a vazão em 10 L.min-1 e registrar o 

tempo e o volume de ar amostrado. A exposição de cada filtro foi de (24 ±2)h. 

A amostragem de MP2,5 ocorreu de forma contínua no período de março de 

2015 a dezembro de 2015, num total de 275 filtros. Durante a amostragem, foram 

levados filtros brancos a campo e não amostrados, para controle das condições de 

amostragem e análise. A cada 10 filtros amostrados tem-se um branco do mesmo lote 

utilizado como referência. 

Na Figura 3 pode ser vizualizado o local de instalação do impactador na área 

do estacionamento e próximo ao portão de entrada do CTGÁS-ER. As amostras foram 

realizadas a cerca de 1,5 metros acima do nível do solo, tendo em vista que esta é a 

altura média da zona de respiração das pessoas e por atender os padrões do INCT-

Saúde. O amostrador ficou localizado a aproximadamente cinco metros de distância da 

pista da Avenida onde tem um grande fluxo de pessoas e veículos com o objetivo de 
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analisar as concentrações de material particulado que as pessoas que passam na avenida 

estão sendo submetidas diariamente. 

 

Figura 3: Local de instalação do Impactador Harvard, Avenida Capitão Mor Gouveia, 

CTGAS-ER 

 

 

 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE MASSA DO AEROSSOL 

 

A concentração de massa dos aerossóis foi determinada gravimetricamente. 

Antes da coleta, cada filtro de fibra de quartzo foi identificado e acondicionado em 

dessecador, por vinte e quatro horas. O dessecador teve temperatura e umidade 

controlada, através de um termo higrômetro. Na análise gravimétrica, os filtros foram 

pesados antes e após as amostragens em uma balança analítica modelo Mettler-Toledo, 

Columbus, OH, EUA, com resolução de 0,1 µg, no Laboratório de Análise e Qualidade 

do Ar da UFPR. Com a finalidade de reduzir a discrepância amostral, cada filtro foi 

pesado três vezes e, em seguida, calculou-se a sua média, mantendo os filtros antes da 

pesagem em sala com ambiente controlado (22 °C de temperatura e umidade relativa de 

45%). Os filtros foram pesados antes e após as amostragens. 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análise gravimétrica dos filtros. Caneta eletrostática, balança de precisão 

analítica Modelo Mettler-Toledo, Columbus, OH, EUA, com resolução de 0,1 µg 

 

 

Após pesagem, o filtro foi levado ao amostrador e devidamente instalado no 

mesmo, conforme mostrado a Figura 5.  

 

Figura 5: Impactador com o filtro de quartzo para ser amostrado 
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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. A incerteza (desvio padrão) para determinação do MP é estimada 

como sendo de 3,5 µg  e 1,0 µg, para 37 milímetros dos filtros de quartzo e 13 mm, 

respectivamente. Para calcular as concentrações de material particulado, utiliza-se a 

equação 1 (POLEZER, 2013): 

 

𝑃𝑀2.5 (
𝜇𝑔

𝑚3
) =

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎(𝜇𝑔)𝑥1000

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 (10𝑙/min)𝑥𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 (𝑚𝑖𝑛)
 

 

 DETERMINAÇÃO DE BLACK CARBON 

 

As concentrações de Black Carbon foram feitas utilizando o equipamento 

SootScan em filtros de quartzo com auxílio do analisador de fuligem de bancada Magee 

Scientific Optical Transmissometer Data Acquisition System. O equipamento contém 

duas fontes de luz com 880 nm e 370 nm de comprimento de onda, sendo que o 

primeiro fornece a medição quantitativa de BC e o segundo fornece a medição 

qualitativa em relação aos compostos orgânicos aromáticos. Dessa forma determina-se a 

distribuição das fontes da amostragem de MP2,5. 

 

Figura 6: Quantificação de Black Carbon com analisador de fuligem de bancada Magee 

Scientific Optical Transmissometer Data Acquisition System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Equação 1) 
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Os procedimentos iniciais de uso consistem em preparar dois suportes 

adaptadores de acordo com o tamanho dos filtros como mostra a Figura 6, observando 

que o lado mais rugoso dos filtros de quartzo deve estar voltado para baixo.  Em 

seguida, escolhe-se o filtro branco de referência do equipamento do mesmo tipo e 

tamanho dos filtros amostrados a serem analisados. Depois é necessário fazer a 

calibração do equipamento usando um filtro branco de referência do equipamento. Esse 

procedimento deve ser feito antes de medir qualquer filtro.  

 Após a calibração, deve-se retirar a bandeja e o suporte adaptador da posição 1 

e guardar o filtro branco que estava neste suporte. Colocar o filtro branco de 

amostragem que estava na posição 2 na posição 1. Em seguida, o filtro a ser analisado  

coloca-se na posição 2 da bandeja do suporte adaptador com o anel de retenção e 

realiza-se este procedimento três vezes seguidas com cada filtro para se obter a média 

de concentração de BC em cada filtro analisado. Para obter a concentração de BC, para 

os filtros de quartzo, elaborou-se uma planilha com os cálculos necessários. Os dados de 

entrada são: as identificações dos filtros; seus respectivos valores de atenuação do 

infravermelho (IR); os volumes de ar usados na amostragem (se o amostrador não 

possuir medidor de vazão, o valor a ser utilizado é a vazão utilizada (ex: 10 

litros/minuto) multiplicada pela quantidade de horas amostrada (ex: 24 horas), em 

metros cúbicos; a área amostrada no filtro, por exemplo, para os filtros de 37 mm o 

diâmetro amostrado é 30 mm (transformar em cm²) e; Sigma: é um coeficiente que 

depende das propriedades, como o material de que são feitos (quartzo, fibra de vidro, 

policarbonato), do filtro. Para o filtro de quartzo o valor do sigma é 16,6. O valor de 

saída da concentração de Black Carbon é na unidade  μg/m³. 

Para determinação da concentração de BC em μg/m³ utiliza-se a equação 2 

(MAGEE SCIENTIFIC COMPANY, 2007), na qual “ATN” é o valor de atenuação 

medido pela lâmpada do comprimento de onda do infravermelho, “Área” refere-se ao 

valor da área útil do filtro, que para 37mm considera-se 30mm de diâmetro para o 

cálculo, o volume de ar que passou pelo amostrador na coleta e “Sigma” constante de 

transmissão da luz para cada material determinada pelo fabricante (quartzo ou 

policarbonato) (POLEZER, 2013).  

 

(Equação 2) 
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𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝐶 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝐴𝑇𝑁 𝐼𝑅

𝜎 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟
 

 

 

 ANÁLISE DE FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X 

 

            Para as medidas de fluorescência de raio-X, utlizou-se o Espectrômetro de 

Bancada EDXRF PANalytical MiniPal4 juntamente com o software do equipamento, 

objetivando-se conhecer as proporções de cada elemento que se encontra presente nos 

filtros. Os filtros de quartzo foram colocados em anéis, como mostra a Figura 7, nos 

quais ocorre o bombardeamento da amostra com fótons de raio-X, captada pelo detector 

e convertida inicialmente em sinal eletrônico. O software do equipamento converte este 

sinal eletrônico em concentração de cada elemento presente na amostra (VAN MELL, 

2009). O equipamento encontra-se localizado no Laboratório de Análises e Qualidade 

do Ar (LAB – Air / UFPR). Através de um programa de computador do EDX, geraram-

se espectros, os quais foram convertidos em arquivos ascii para análise dos espectros de 

cada amostra pelo programa Winkxas. Após isso, tiveram como saída uma planilha do 

MS Office Excel, a qual discriminava cada elemento e sua concentração para cada 

filtro. Elementos como Potássio (K), Cálcio (Ca), Títrio (Ti), Cromo (Cr), Manganês 

(Mn), Ferro (Fe), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Estrôncio (Sr), Chumbo (Pb), 

Alumínio (Al), Silício (Si), Fósforo (P), Enchofre (S), e Cloro (Cl) são analisados por 

um espectrômetro tridimensional com geometria polarizada. Nesta técnica não ocorre 

destruição da amostra, ou seja, ela não necessita de tratamento químico prévio. 

 

Figura 7: Análise de Fluorescência de Raio-X 

 

 

A espectrometria de fluorescência de raio-X dispersiva é comumente utilizada 
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para a análise de material particulado objetivando-se conhecer as proporções de cada 

elemento que se encontra presente no filtro, tendo como vantagem a preservação da 

amostra. O resultado possibilita o cálculo de média, desvio padrão e análise gráfica. 

Esse tipo de análise faz-se necessária devido ao micro-tamanho das partículas, dessa 

forma há pouco desvio e os resultados são mais acurados (POLEZER, 2013). 

 

 MODELO DE DISPERSÃO ATMOSFÉRICA HYSPLIT 
 

Para a análise das trajetórias, deposição e concentração do material particulado, 

foi usado o modelo HYSPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 

Trajectory - version 4.0), desenvolvido pela NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) em parceria com o Australian Bureau of Meteorology e disponível 

através do site https://ready.arl.noaa.gov/index.php e descrito em detalhe por Draxler e 

Hess (1997, 1998). 

HYSPLIT é usado em diversos estudos para estimar a trajetória progressiva ou 

reversa de uma massa de ar. A análise reversa da trajetória ajuda a determinar as origens 

e as fontes de partículas, enquanto a análise da trajetória progressiva ajuda a determinar 

a dispersão das partículas. O modelo utiliza aproximações de pluma (puff) ou partícula e 

pode ser rodado on-line, na página da NOAA, ou através do “download” gratuito do 

software, também disponibilizado na página do laboratório (DRAXLER et al. 2005). 

O método de cálculo do modelo HYSPLIT, usado neste trabalho, é um híbrido 

entre as aproximações Euleriana e Lagrangeana. Os cálculos do advecção e difusão são 

feitos em uma estrutura Lagrangeanas, enquanto que as concentrações são calculadas 

em uma grade fixa. O transporte e a dispersão de um poluente são calculados supondo-

se a liberação de uma única pluma com uma distribuição horizontal gaussiana. Uma 

única pluma liberada expandirá até que seu tamanho exceda a célula espacial da grade 

meteorológica e então se divida em diversas outras plumas (DRAXLER et al, 2005). O 

modelo tem evoluído ao longo de várias fases durante os últimos anos, sendo 

constantemente atualizado. 

A direção da trajetória (forward e backward) pode ser calculada através de 

equações diferenciais, apresentando como referência, a variável do tempo. A trajetória 

forward é calculada em relação ao tempo presente/atual e a backward é calculada a 

trajetória reversa, ou seja, em relação ao tempo do passado. 

https://ready.arl.noaa.gov/index.php
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A grade do modelo é definida pela intersecção entre latitude-longitude. As 

simulações numéricas de dispersão e deposição de aerossóis foram feitas na versão on-

line do modelo. Para isto, usou-se o banco de dados meteorológicos de reanálise do 

NCEP/NCAR (National Center for Environmental Prediction/National Center for 

Atmospheric Research) e do GDAS (Global Data Assimilation Sistem). O NCEP/NCAR 

disponibiliza séries históricas de reanálise desde 1948 até a atualidade. Os dados do 

NCEP/NCAR têm sido muito utilizados em trabalhos que descrevem as condições 

gerais da atmosfera ou análise de áreas isoladas. Estes dados de reanálise têm uma 

resolução horizontal de 0.5º de longitude por 0.5º de latitude e uma resolução vertical de 

17 níveis. Para avaliar as simulações do HYSPLIT com os dados de reanálise, foram 

usadas normais climatológicas de ventos a 10 metros da superfície para a região de 

estudo. Além disso, utilizou-se dados meteorológicos obtidos da estação de 

monitoramento instalada no próprio CTGÁS-ER. Estes dados meteorológicos foram 

usados para fazer simulações no modelo e comparar com as simulações feitas com os 

dados de reanálise do HYSPLIT. 

Para o desenvolvimento dos gráficos das trajetórias das partículas, foram 

inseridas as coordenadas geográficas da região onde foram realizadas as coletas das 

amostras. As variáveis de entrada para aplicação do HYSPLIT foram inseridas na 

seguinte sequência: modelo NCEP/NCAR, latitude e longitude, trajetória forward, datas 

de coleta das amostras, horário aproximado da coleta, número de rodadas por hora, 

Camada Limite Convectiva de 840m.  

A camada limite planetária de 840m adotada para Natal, foi baseada no estudo 

de Silva et al. (2011). Neste trabalho utilizaram-se sondagens para estudar 

experimentalmente o comportamento termodinâmico da Camada Limite Convectiva 

(CLC) no Bioma Caatinga. As sondagens foram realizadas nos municípios de Mossoró-

RN e Quixeramobim-CE. De acordo com o estudo a CLC desenvolvida em Mossoró foi 

em média 839,61 m, verificou-se também que em Mossoró que o mecanismo de brisa 

marítima contribuiu para o aumento da velocidade do vento durante o dia. 

Os dados captados pelo amostrador Harvard irão ser utilizados no modelo de 

trajetórias  HYSPLIT para efeito de intercomparação e análise de trajetória, dispersão e 

deposição de poluentes atmosféricos no local pesquisado. Vários episódios de 

concentrações de MP foram selecionados e em seguida realizaram-se simulações para se 

obter a trajetória desse poluente na atmosfera. 

O HYSPLIT possui quatro subseções de informações sobre: a) fonte (Source 
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Term Information); b) concentração (Concentration Information); c) deposição 

(Deposition Information) e d) saída (Output Information). 

Em “Informações sobre a fonte” devem-se fornecer algumas informações sobre 

a fonte poluente tais como: Start time – Especificar a hora em que irão ser calculadas as 

trajetórias e/ou dispersões dos poluentes da fonte. Durante o trabalho utilizou-se 

diversos dias para estudo escolhidos através de presença de situações adversas como 

concentração elevada de MP, ou mudança significativa na direção e velocidade do vento 

e dias seguintes de não ocorrência de precipitação e de céu limpo; Total Run time – 

Período de duração da simulação. O modelo só permite o máximo de 48 horas, mas para 

fins do estudo em tela foram realizadas simulações de 2 horas para cada dia simulado; 

Dispersion Calculation – Direção do cálculo da dispersão, podendo ser “Forward” 

“Backward” (no presente trabalho foi utilizado “Forward” para saber qual a trajetória e 

a dispersão que o MP da Avenida Capitão Mor Gouveia, CTGás-ER, está fazendo); 

Source Latitude/Longitude – Latitude e Longitude da fonte poluente que está sendo 

estudada (Utilizou-se 5o 47´ 42´´ de latitude sul e 35o 12´ 34´´ de longitude oeste do 

meridiano de Greenwich); Source top and bottom height - Altura máxima e mínima da 

fonte em metros acima do solo. Utilizou-se 3 m para altura máxima e 0,3 m para 

mínima, devido as observações na área do estudo; Emission Rate - A taxa de emissão é 

o número de unidades de massa liberada por hora, neste estudo foi usado micro-gramas 

por hora. 

As informações sobre concentração referem-se às informações sobre 

concentração de poluentes liberadas pela fonte, possuindo as seguintes entradas no 

modelo: Grid Center Latitude / Longitude – posição central da grade de concentração, 

que possui como padrão a latitude e longitude da fonte; Averaging Period - este campo 

destina-se a entrar com o período em que as concentrações foram medidas durante a 

simulação do modelo, também comumente chamada de intervalo da amostra, (para o 

estudo foi utilizado um período de 1 horas, para resultar em uma produção pelo modelo 

de 6 figura/mapa); Top/Bottom height of averaged layer – altura máxima e mínima da 

camada de poluentes resultante da liberação pela fonte. Para este trabalho foi utilizado 

0m e 1.500m para altura mínima e máxima respectivamente; Contour multiplier – Valor 

de contorno (utilizou-se o valor padrão do modelo de 1.0E+00); 

As informações sobre deposição destinam-se a informações sobre a deposição 

(decaimento) dos poluentes na superfície. O modelo HYSPLIT calcula a deposição de 

um poluente através de 3 diferentes mecanismos: deposição seca, deposição úmida e 
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decaimento radioativo (Draxler, 1997). A seção é caracterizada pelos seguintes campos: 

Dry deposition - os cálculos da deposição seca do HYSPLIT são executados em um 

nível de modelo baixo baseado sob a relação que o fluxo de deposição é igual à 

velocidade da concentração do ar no nível da superfície. Um valor igual a 0 indica que 

não irá ocorrer deposição nem seca nem úmida. No presente trabalho assumimos o valor 

padrão do modelo que é de 0.001 m / s; Wet deposition – o modelo HYSPLIT calcula a 

deposição húmida de gases utilizando  a constante de Henry para poluentes (para este 

estudo foi usado valor 0.0 para a velocidade de deposição húmida; Sum deposition over 

total run time – o modelo oferece ao usuário a opção de poder acumular a deposição 

antes de cada período, ou ter a deposição somada durante toda a plotagem do modelo 

(utilizado no trabalho). 

As informações sobre a saída do modelo é referente à saída ou resultados do 

modelo. Ela está mais relacionada com detalhes técnicos de formato de arquivo, 

resolução. É composta dos seguintes campos: Plot Projection – O modelo permite que o 

usuário escolha entre 3 tipos de projeções: polar, Lambert ou Mercator, além de possuir 

a opção default onde o próprio modelo se encarregará da escolha da projeção conforme 

a localização da fonte no globo terrestre (a opção utilizada no trabalho foi a Mercator 

mais utilizada para as latitudes estudadas); Plot Resolution – Resolução das imagens 

gráficas resultante do cálculo do modelo em pontos por polegadas (em inglês dots-per-

inch dpi) -utilizou-se a opção de 120dpi para melhor qualidade do resultado da 

simulação; Constant Contours – O modelo oferece a opção de determinar 

automaticamente o máximo e mínimo valor da concentração e da deposição e usar a 

mesma escala e níveis de contorno para todos os plots. Essa opção foi utilizada no 

referido trabalho; Zoom factor – O HYSPLIT oferece ao usuário diversos níveis de 

ampliação das imagens gráficas - o valor de 100 foi o escolhido para este trabalho, por 

melhorar a visualização; Distance circle overlay – Esta opção irá desenhar círculos 

automáticos ao redor da fonte em intervalos especificados - a opção Auto irá desenhar 4 

círculos em volta da fonte com um intervalo “adequado” estimado pelo próprio modelo;  

GIS shapefiles of contours – Salva as opções feita pelo usuário como latitude e 

longitude em um arquivo em formato ASCII - essa opção não foi empregada no 

presente trabalho; Postscript File – Antes do modelo HYSPLIT disponibilizar ao 

usuário uma imagem gráfica em formato gif é produzido um arquivo. Essa opção 

disponibiliza ao usuário esse arquivo para download do usuário e foi utilizada no 

estudo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  ANÁLISE DE CONCENTRAÇÃO DE MASSA 

 

As amostras de MP2,5 foram coletadas diariamente na Avenida Capitão Mor 

Gouveia, região metropolitana da cidade de Natal/RN, no período de 03 de março de 

2015 a 31 de dezembro de 2015. Para o MP2,5 foram realizadas 275 amostragens, 195 

puderam ser analisadas, ou seja, 70,90% dos filtros conseguiram ser aproveitados na 

análise. Apesar de a freqüência de amostragem ser diária, ocorreram alguns períodos 

sem amostragens por causa de problemas na bomba à vácuo do equipamento e porque 

alguns filtros amostrados não corresponderam às especificações das análises e foram 

excluídos. Dentre estes fatores pode-se citar: a manutenção e calibração do amostrador, 

variação ou falta de energia elétrica, erros de programação e erros dos operadores. 

A Tabela 2 apresenta os valores médios de MP2,5 encontrados nos meses de 

março de 2015 a dezembro de 2015, assim como o desvio padrão? de cada período. Os 

meses de janeiro e fevereiro, tiveram poucos dias amostrados por causa de problemas na 

bomba à vácuo e também por problemas de chuva intensa e logística na troca de filtros. 

Por este motivo estes meses foram retirados da pesquisa. A concentração de MP2,5 foi 

calculada de acordo com a equação 1. A Tabela completa referente à concentração diária 

de MP2,5 encontra-se no Apêndice. 

 

Tabela 2: Concentração Mensal e Desvio Padrão do MP2,5, 2015 

MP2,5 Media Mensal 

(μg/m3) 

Mês Desvio Padrão 

14,43 Março  1,45 

9,33 Abril 0,71 

5,67 Maio 1,06 

2,98 Junho 0,94 

11,81 Julho 1,34 

8,92 Agosto 0,73 

9,96 Setembro 0,87 

13,19 Outubro 0,89 

9,58 Novembro 1,05 

9,57 Dezembro 0,92 
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Para cada mês calculou-se a média aritmética da concentração de MP2,5 de 

acordo com o número de amostragens feitas. Os resultados obtidos mostram que as 

médias mensais variam de 2,98 a 14,43 μg/m3 para o MP2,5 no período analisado, como 

mostra a Figura 8. Pode-se observar através do gráfico que a faixa padrão primária 

estabelecida pela USEPA, que é de 15 μg/m3, não é atingida em nenhum dos meses 

analisados. As concentrações altas no mês de março, que atingem valores de 14,43 

μg/m3 podem ter ocorrido porque a Avenida Capitão Mor Gouveia estava em reforma 

neste periodo, provocando uma aumento das concentrações de MP nas amostragens.  

Apesar de não ultrapassar valores de 15 μg/m3, percebe-se que os meses de 

março, julho e outubro ultrapassam valores de 10 μg/m3 para o MP2.5, excedendo a 

Meta Intermediária-3 da OMS. Está meta é o critério mais rigoroso e o valor padrão 

anual recomendado pela OMS. Nos meses de julho e outubro, as concentrações médias 

mensais foram de 11,81 e 13,19 μg/m3, respectivamente, porém nestes meses não se 

registraram ocorrências de obras na avenida. Outros fatores podem ter influenciado 

nesse aumento de concentração, como fatores climatológicos, culturais e tráfego de 

veículos. A Avenida Capitão Mor Gouveia é uma das ruas mais movimentadas da 

capital, utilizada como rota de ônibus locais, intermunicipais e interestaduais, 

caminhões que descarregam produtos alimentícios na Central de abastecimento do 

Estado (CEASA) e é uma das rotas que liga a zona norte a zona sul da cidade. 
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Figura 8: Concentração mensal de MP2,5, 2015  

 

 

O estudo realizado por Alburquerque (2013) na Avenida Capitão Mor Gouveia, 

usou dois amostradores de grandes volumes (AGV), comumente designado HI-VOL, do 

inglês high volume sampler para a coleta de MP10 e MP2,5. 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. Os valores médios mensais não 

extrapolaram a variação entre 2,84 μg/m³ e 7,89 μg/m³.  

Apesar de Alburquerque (2013) ter usado um equipamento e uma metodologia 

diferente da metodologia e equipamento (impactador Harvard) usado neste trabalho na 

captação e análise do MP2.5, comparando-se apenas os valores médios mensais, 

observa-se que houve um aumento na concentração de MP2.5 medidos em 2012 em 

comparação com as concentrações obtidas durante o ano de 2015 com o impactador 

Harvard, Figura 8. Tanto o impactador Harvard, quanto o AGV usado por Alburquerque 

(2013) estavam próximos da avenida, mostrando que as concentrações obtidas 

possivelmente têm uma relação com as emissões veiculares. Um fator que deve ser 

levado em consideração é o aumento da frota automotiva da cidade de Natal nos últimos 

anos. De acordo com a Tabela 2, observa-se que no ano de 2011 a frota automotiva de 

Natal era de 298.901 (DETRAN, 2014), no ano de 2014 esta frota passou a ser de 

355.561 automóveis. Ocorreu uma aumento de 15,93% no aumento da frota automotiva 
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de acordo com os dados mais recentes do Detran (2014). Aumento de veículos 

automotores circulando na cidade aumentam as concentrações de MP principalmente 

por causa da queima de combustíveis fósseis e abrasão do motor, além desses 

automóveis influenciarem também na ressuspensão de aerossóis do solo para a baixa 

atmosfera. 

O procedimento utilizado na análise mensal dos dados de MP2,5 obtidos no 

CTGÁS-ER pelo impactador de Harvard, foi através do gráfico boxplot ou gráfico de 

caixas, uma ferramenta que permite analisar a dispersão dos dados obtidos. Com o uso 

do boxplot identifica-se possíveis outliers, ou seja, valores discrepantes que difiram 

excessivamente do conjunto ao qual pertencem. As concentrações inconsistentes podem 

ser causadas por erros de medição ou devido à variabilidade inerente às concentrações 

dos poluentes bem como aos fatores meteorológicos. Uma vantagem desse tipo de 

ferramenta em relação às médias simples é permitir uma observação geral do conjunto 

de dados e não apenas de um valor que represente todos os dados. Para a confecção do 

gráfico, utilizam-se os quartis do conjunto de dados amostrais. Desenha-se um retângulo 

cuja base superior é dada pelo terceiro quartil (Q3) e a base inferior pelo primeiro quartil 

(Q1). A mediana, ou segundo quartil (Q2), divide o retângulo. São considerados outliers 

os valores acima de Q3+1,5(Q3-Q1) ou abaixo de Q3-1,5(Q3-Q1). Hastes, também 

chamadas de whikers, representadas por barras de erro, são traçadas a partir de Q1 e Q3 

até o menor e maior valor do conjunto de dados, respectivamente, desde que não sejam 

considerados outliers (BUSSAB e MORETTIN, 2006). 

A Figura 9 mostra as concentrações mensais de MP2.5 no gráfico boxplot. 

Apesar de termos valores superiores à mediana de cada um desses meses, as maiores 

concentrações de MP ficam mais próximas dos valores mais baixos da faixa média de 

concentrações mensais. Observa-se uma assimetria nos dados dos meses de março, 

junho e outubro.  Estes meses também apresentaram máximos superiores  a 25 μg/m³. 

Nos meses de abril, maio, junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, a 

distribuição dos dados é razoavelmente simétrica e apenas os meses de março, julho, 

outubro e novembro apresentaram valores máximos superiores a 15 μg/m³. 
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Figura 9: Concentração mensal de MP2.5 representada no gráfico boxplot de 2015 

 

 
 

 

Relacionando-se os dados de concentração com a pluviometria mensal 

acumulada para o período de estudos (Figura 10), nota-se que os meses em que mais 

choveu em Natal no ano de 2015, março e julho, com precipitação acumulada acima de 

300 mm para cada mês, foram os meses em que houve as maiores concentrações de MP 

e os meses em que ocorreram maior diferença entre o valor mínimo e máximo de 

concentração. Este resultado pode ser explicado pelo fenômeno de “rainout”, no qual 

gases e partículas de MP2,5 são incorporados às gotas de chuva dentro da nuvem. Dessa 

forma o material continua suspenso na superfície. Outro fator pode ser o “washout”, que 

incorpora partículas de material particulado suspenso abaixo das nuvens de chuva 

quando caem. Um outro fator a ser levado em consideração é o tráfego de veículos em 

dias chuvosos. O transporte motorizado, com base na queima de combustíveis fósseis, é 

responsável pela emissão de vários poluentes nocivos à saúde e que degradam o 

ambiente urbano, com destaque para o monóxido de carbono (CO), os hidrocarbonetos 

(HC), os materiais particulados, os óxidos de nitrogênio (NOx) e os óxidos de enxofre 

(SOx). Em dias de chuva o trânsito nas avenidas da cidade de Natal tende a ficar mais 

lento, a frota automotiva desloca-se em marchas baixas e, consequentemente, com 

menor velocidade, emitindo uma quantidade maior de MP que fica mais estagnado na 

baixa troposfera em dias chuvosos.  

0

5

10

15

20

25

30

35

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 [
μ

g
/m

3
]

Concentração Mensal de MP2.5 em Natal-RN

Q1 Mediana Q3

Março    Abril Maio          Junho          Julho           Agosto        Setembro   Outubro   Novembro   Dezembro



54 

 

 

 

Os meses de outubro e novembro, como mostra a Figura 10, foram os meses 

com menor índice de chuva, choveu apenas 6,6mm e 0,4mm, respectivamente. Esta 

baixa precipitação pode ter propiciado uma maior dispersão de aerossóis na atmosfera. 

É um fator que influenciou também nas concentrações de MP nos filtros analisados já 

que os meses de pouca chuva (setembro a dezembro) apresentaram concentrações 

significativas de MP. No caso de Natal, região costeira, a cidade sofre influência 

constante de brisas marinhas e tem ventos signicativamente fortes. De acordo com as 

Normais Climatológicas do INMET, o RN é o estado brasileiro com ventos mais fortes 

de todo o país. Estes fatores climáticos também podem ter influenciado nas 

concentrações de MP2.5 nos filtros estudados neste trabalho.  

 

Figura 10: Concentração mensal de MP2.5 e pluviometroa acumulada (Fonte: 

EMPARN (2015)) 

 

 

Cada filtro foi pesado três vezes antes e depois de ser utilizado, em seguida foi 

calculada a sua média aritmética da pesagem para ser determinada a concentração de 

MP2.5 contida no filtro durante o tempo de exposição. Os resultados obtidos mostram 

que as médias diárias variaram de 0,25 a 62,79  μg/m3 para o MP2,5 no período 

mostrado na Figura 11. Pode-se observar através do gráfico que a faixa padrão primária 

estabelecida pela EPA, que é de 35 μg/m3 diária, é atingida cinco vezes entre os meses 

de março e abril, meses em que a avenida estava em reforma, o que acredita-se ser uma 

das causas do aumento das concentrações de MP nas amostragens. Entre os meses de 

março a novembro de 2015, esta faixa de padrão primário é ultrapassada 9 vezes. 

Observa-se também que em todo o período de amostragem o padrão diário estabelecido 
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pela OMS e CETESB para concentrações de MP2,5, que é de 25 μg/m3, é ultrapassado 

20 vezes, mostrando que em alguns dias do ano as concentrações de MP ultrapassaram 

os limites estabelecidos tanto por padrões nacionais quanto internacionais. Isto pode 

estar associado a uma possível queda do padrão de qualidade do ar na cidade de Natal, 

sendo uma indicação de que a atmosfera da cidade pode estar se tornando mais poluída 

com o passar dos anos, devido ao aumento significativo da frota veícular registrado pelo 

DETRAN.  

 

Figura 11: Gráfico das médias diárias de PM 2.5 de março a dezembro de 2015 

 

ALBURQUERQUE (2013) analisou amostras de MP10 e MP2,5 coletadas na 

Avenida Capitão Mor Gouveia, CTGÁS-ER, cidade de Natal/RN, no período de Janeiro 

de 2011 a Dezembro de 2012 com um Hi Volume Sampler (HVS). Para o MP10 foram 

realizadas 155 amostragens e para o MP2,5 foram 231 amostragens. 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 por ALBURQUERQUE (2013) 

mostraram que as médias mensais variaram de 8,92 a 19,80 μg/m3 para o MP10 e para o 

MP2,5 respectivamente, as médias mensais variaram de 2,84 a 7,89 μg/m3. A média 

anual para o MP10 foi de 16,21 μg/m3 e para o MP2,5 foi de 5,61 μg/m3. As médias 

mensais das concentrações de material particulado ao longo do período de amostragem 

não ultrapassaram o padrão primário considerado pelo CONAMA (50 μg/m3) para 

MP10 e do padrão primário estabelecido pela EPA para o MP2,5, que é de 12 μg/m3. 

Para nenhum dos casos houve concentrações maiores do que o limite estabelecido. 

GUIMARÃES e MARIANI (2011) realizaram um estudo da concentração de 
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PM2.5 na atmosfera de São José do Campos (SP), no período de agosto de 2010 a 

fevereiro de 2011. O valor médio do PM2.5 nesse período foi de 18,9 μg/m3, com valor 

máximo de 79,90 μg/m3. As médias mensais de PM2.5 nas estações de monitoramento 

de São Paulo e interior variaram de 12,00 a 23,00 μg/m3 em 2011 e 14,00 a 34,00 μg/m3 

em 2012 (CETESB, 2012). No ano de 2014, houve ultrapassagens do padrão diário de 

60 µg/m3 de partículas inaláveis finas em Congonhas, Marginal Tietê-Ponte dos 

Remédios, Parelheiros e Pinheiros; nas estações da Baixada Santista e do Interior do 

Estado não houve ultrapassagens do padrão diário (CETESB, 2014). Já o padrão anual 

de 20 µg/m3 foi ultrapassado em Congonhas, Marginal Tietê-Ponte dos Remédios e 

Parelheiros. De maneira geral, houve um ligeiro aumento das concentrações médias 

anuais em 2014 em relação às medidas em 2013. Os problemas de qualidade do ar 

ocorrem principalmente em função dos poluentes provenientes dos veículos, motivo 

pelo qual se enfatiza a importância das medidas de redução das emissões veiculares. 

A Figura 12 ilustra o gráfico boxplot das concentrações diárias de MP2,5 por 

dia da semana dos dados obtidos através do impactador Harvard. Os conjuntos de dados 

representados pelos dias domingo (1) a sábado (7) apresentaram concentrações outliers, 

ou valores atípicos. O conjunto de medições de sexta-feira apresentou a maior mediana, 

assim, as concentrações de MP2,5 neste dias da semana tendem a ser superiores em 

relação aos demais dias. Da análise da Figura 12 também é possível constatar que as 

concentrações no sábado e domingo tendem a ser menores que nos demais dias da 

semana, isto está associado ao efeito da diminuição do tráfego de veículos nestes dias. 

Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira, apresentaram as maiores dispersões 

de valores de concentração de MP em que o intervalo interquartílico foi superior ao dos 

outros dias da semana, mostrando que as concentrações de MP variam mais nestes dias 

da semana tendo em vista que o tráfego de veículos é mais intenso. As segundas e 

quintas-feiras apresentaram máximos superiores a 20 μg/m³. 
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Figura 12: Boxplot de MP2.5 dos dias da semana 

 

 

MAIOLE (2011) analisou o MP2,5 na Região Metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV), Estado do Espírito Santo, por meio de análises gravimétricas e caracterização 

da composição química, além de identificação das características morfológicas. As 

concentrações médias de MP2,5 durante o período variaram entre 6,50 μg/m3 e 21,47 

μg/m3 nas oito localidades avaliadas, sendo a concentração máxima de 24 horas 

registrada na localidade de Cariacica, de 37,18 μg/m3, e a mínima na localidade da 

Enseada do Suá, de 1,99 μg/m3. Os resultados de caracterização do MP2,5 mostraram 

que concentrações no domingo da RMGV tendem a ser menores que nos demais dias da 

semana, isto está associado ao efeito da diminuição do tráfego de veículos neste dia 

(MAIOLE, 2011). Segunda-feira, terça-feira e sábado apresentaram as maiores 

dispersães de valores de concentração em que o intervalo interquartílico foi muito 

superior ao dos outros dias da semana, mostrando que as concentrações variam mais 

neste dia da semana. 

VALIO (2015) avaliou a qualidade do ar de uma área central da cidade de São 

Carlos-SP. As médias diárias obtidas para as concentrações de MP10 e MP2.5, com o 

método gravimétrico, foram iguais respectivamente a 48,8 e 23,1 μg/m3.  As maiores 

concentrações aconteceram principalmente entre as segundas e sextas-feiras, mostrando 

que a grande movimentação de veículos e pessoas influenciam nas concentrações de 

MP, enquanto que as menores concentrações ocorreram nos finais de semana.  

 

 

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 [
μ

g/
m

3
]

Domingo     Segunda    Terça      Quarta     Quinta       Sexta        Sabado 

Boxplot MP2.5 dias da semana 



58 

 

 

 

 

 DETERMINAÇÃO DE BLACK CARBON 

 

Através do transmissômetro, pode-se proporcionar a atenuação óptica e 

concentração de BC em aproximadamente 30 segundos para cada filtro. Este método de 

amostragem segue os parâmetros da EPA PM2.5, Método Federal de Amostragem. É 

uma análise não destrutiva e não há necessidade da utilização de gases, por essa razão 

os filtros podem ser usados para outras análises após a amostragem.  

A análise dos resultados foi feita de acordo com a equação 2, possibilitando 

calcular a concentração quantitativa de BC. A partir da Figura 13, pode-se observar que 

o mês de junho apresentou o maior pico de concentração de BC, de aproximadamente 

3,43 μg/m³. As médias diárias mostram que durante o mês de março, as concentrações 

de BC sofreram pouca variação quando comparados com o restante do período 

analisado. Esta pouca variação ocorreu por causa do pouco movimento de carros na 

avenida durante o período de reforma. Nos meses seguintes, a Avenida Capitão Mor 

Gouveia voltou a funcionar normalmente depois da reforma do mês de março e, 

concomitante a este fato, ocorreram diversos picos de concentrações de BC. Na Figura 

13, averigou-se com mais detalhe as concentrações, sendo possível detectar que os dias 

03, 04 e 09 de abril, 28 de maio, 08 e 28 de junho, 01 de julho, 06 de agosto, 07 e 08 de 

setembro, 13 de outubro, 25 de novembro e 01 de dezembro apresentaram as maiores 

acumulações de BC, devido provavelmente ao aumento do número de veículos nas ruas 

ou alguma fonte de emissão de BC que ficou próxima ao impactador durante esses dias.   

 

Figura 13: Concentração diária de BC de 2015 
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A Figura 14 mostra a concentração mensal de BC. Nota-se que os meses de 

junho, outubro e dezembro foram os meses com maior concentração de BC e que não 

ocorreram variações significativas nas concentrações de BC nos outros meses 

analizados. No mês de Junho, as Festas Juninas na cidade de Natal podem ter 

influenciado na concentração mensal de BC por causa da queima de biomassa. Outro 

fator importante que também pode ter influenciado foram as condições meteorológicas 

do mês de Junho. Este mês teve pluviometria acumulada acima de 300 mm e umidade 

relativa elevada. Estes fatores meteorológicos juntamente com a época Junina podem ter 

favorecido o acúmulo e permanência em alta concentração do material particulado 

próximo à superfície. Nesta época do ano ocorre uma quantidade significativa de 

queima de fogueira que emitem para a atmosfera uma grande quantidades de material 

particulado carbonáceo.  

 

Figura 14: Concentração mensal de BC de março a dezembro de 2015. 

 

 

A Figura 15 mostra as concentrações mensais BC no gráfico boxplot. Observa-

se uma distribuição assimétrica nos meses de junho, agosto, setembro e outubro com 

maiores concentrações de BC mais próximos dos valores mais altos da faixa média das 

concentrações mensais. Fatores como baixo indíces de chuvas nos meses de setembro, 

outubro,  novembro e dezembro podem ter influenciado no aumento das concentrações 

de BC nosfiltros. 
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Figura 15: Gráfico Boxplot das concentrações mensais de BC para o ano de 2015 

 

 

A Figura 16 ilustra o gráfico boxplot das concentrações diárias de BC por dia 

da semana dos dados obtidos através do impactador Harvard. Os conjuntos de dados 

representados pelos dias domingo (1) a sábado (7) apresentaram concentrações outliers. 

O conjunto de medições de terça-feira apresentou a maior mediana, assim, as 

concentrações de BC neste dia da semana tendem a ser superiores em relação aos 

demais dias. Da análise da Figura 16 também é possível constatar que as concentrações 

no sábado e domingo tendem a ser menores que nos demais dias da semana, isto pode 

está associado ao efeito da diminuição do tráfego de veículos nestes dias. Os dias de 

segunda-feira a sexta-feira, apresentaram as maiores dispersões de valores de 

concentração de BC em que o intervalo interquartil foi superior aos dias de sábado e 

domingo, mostrando que as concentrações de BC são maiores no meio da semana do 

que nos finais de semana. Observa-se uma assimetria nos dados dos dias da semana, 

porém ocorre uma variação de concentração maior durante as segundas, terças, quartas, 

quintas e sextas-feiras. As segundas, terças, quartas e quintas-feiras apresentaram 

máximos superiores a 1,5 μg/m³ de BC. 
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Figura 16: Gráfico Boxplot das concentrações dos dias da semana para o ano de 2015 

 

 

 CONCENTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO ELEMENTAR 
  

A partir das coletas obtidas pelo amostrador de particulado fino e análise por 

Fluorescência de Raio-X (EDX) foi possível identificar os elementos presentes na 

amostra através do espectro de energia permitindo a identificação dos elementos 

presentes na amostra. A Figura 13 exibe o resultado referente às concentrações médias 

dos elementos químicos encontrados nas amostras para a localidade estudada. As 

concentrações foram calculadas em μg/m³. Detectaram-se 20 elementos, sendo que a 

maior concentração encontrada foi a de enxofre (S). Segundo Oyama (2010), o S está 

relacionado às emissões da queima de combustíveis e formação como aerossol 

secundário. Uma alta concentração de enxofre pode estar ligada ao dióxido de enxofre 

(SO2) e permanece na atmosfera em forma de gotículas de ácido sulfúrico. O SO2 pode 

provocar irritações alérgicas, problemas respiratórios e cardiovasculares devido ao fato 

de ser altamente solúvel para as mucosas no trato aéreo superior (DUCHIADE,1992). 

Na atmosfera sua reação resulta na chuva ácida devido a sua reação com a água.  

Dentre os elementos químicos, destacam-se os de maior concentração: o S, K, 

Si, Al, Cl, Fe, P, Ca e Mn como pode ser visualizado na Figura 13. Sn e Mg não 

entraram na contagem por não apresentarem concentração nos filtros. Nota-se que além 

dos elementos químicos apresentados, também foram encontrados os elementos Na e 

Mg em concentrações muito baixas para uma região litorânea como Natal. Porém, há 

que se ressaltar que estes elementos, por serem muito leves, não são elementos 
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facilmente detectados pelo EDX (MIOLI, 2010). Assim, estes elementos apresentaram 

incertezas significativamente altas em relação aos demais elementos. Segue a ordem de 

concentração decrescente: 

  

       S >K>Si>Cl>Al>Fe>P>Ca>Mn>Pb>Pt>Ti>Ni>Se>Cu>Co>Na>Sr>Cr>Zn 

 

Figura 17: Média da Concentração total dos elementos químicos em μg/m3 para o ano 

de 2015 

 

 

Autores como Vallius et al. (2005), Liu et al. (2005), Braga et al. (2005), Viana 

et al. (2008) e Mioli (2010), relacionaram os elementos Al, Ca, Fe e K presentes no 

PM2.5 como contribuição de emissões do solo. Dentre as fontes de contribuição 

provenientes do solo incluem a construção civil e a ressuspensão de partículas do solo 

de vias pavimentadas ou não pavimentadas. Braga et al. (2005) afirma que as emissões 

de material particulado fino provenientes de plantas siderúrgicas são compostas 

basicamente por S, Cr, Mn, Fe e Ni. Observou-se a presença destes elementos nos filtros 

da amostragem.  

Os elementos Al, Ca e o Si, segundo Godoi et al. (2004), estão associados a 

fontes originárias do solo, neste caso a resuspensão de poeira. Ainda, os elementos 

como, Cl, K, Fe e S contribuíram significativamente nas amostras. A maior contribuição 

relativa de Ca, em meio urbano, é a deterioração da crosta terrestre, como no desgaste 

de rochas (JANSSEN et al., 1999; AVIGO JR., 2008). Partículas ricas em Si devem-se 

principalmente ao intemperismo de rochas terrestres. Os silicatos estão frequentemente 
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associados ao Al, formando os aluminosilicatos, provenientes do solo (ALVES, 2009). 

Segunda Braga (2007), os aluminosilicatos são associados a fontes naturais de poeira e 

são facilmente transportados pelo vento. 

O solo é uma das principais fontes de alumínio. Este elemento está 

frequentemente combinado com o silício, como dito anteriormente, formando os 

aluminosilicatos (GANOR, LEVIN e VAN GRIEKEN, 1998; SAUCY ANDERSON e 

BUSECK , 1991; XHOFFER, BERNARD e VAN GRIEKEN, 1991). As fontes também 

podem ser originárias de atividade antropogênicas como tráfego de rodovias, 

agricultura, operação de mineração, desmatamento e desertificação (POST e BUSECK, 

1984). Segundo John et al. (2007), o elemento K é proveniente da crosta, emitido por 

ressuspensão do solo. Godoi et al. (2004), em seu estudo sobre caracterização de 

partículas provenientes da queima de cana de açúcar em Araraquara/SP, indicou que o 

potássio também é proveniente da queima de biomassa.  

Em relação ao elemento S, a possível fonte de origem antropogênica é a 

combustão de combustível fóssil (AVIGO JR. et al., 2008). Esse elemento é encontrado 

de várias formas na atmosfera e, ao ser lançado no ar, ele pode se combinar com outros 

elementos atmosféricos e se transformar em outros compostos, além de ser nocivo ao 

trato respiratório devido a sua solubilidade (ALVES, 2005). Alguns estudos apontam 

que pneus contêm altas concentrações de enxofre, juntamente com minérios de arsênio 

(MONTEIRO e MAINIER, 2008), o que evidencia ainda mais o trânsito urbano como 

provável fonte do poluente, tendo em vista  que na regiões há grandes fluxos de 

veículos. 

Janssen et al. (1999) associa o elemento Cl como contido em aerossóis 

marinhos. O Zn é um elemento abundante na crosta terrestre e está presente em vários 

minerais e em diferentes formas, como sulfetos ou carbonatos de Zn. Seu maior uso é na 

galvanização de produtos de Fe, proporcionando uma cobertura resistente à corrosão. 

Além de ser utilizado na galvanização, tem uso também em baterias, fertilizantes, aros e 

rodas de veículos, tintas, plásticos, borrachas, além de outros diversos produtos 

(MOORE e RAMAMOORTHY, 1984). O elemento também pode ser proveniente da 

queima de lixo (MOFFET et al., 2008). 

O Pb, além de ser um elemento tóxico é um contaminante ambiental comum 

pois é utilizado em larga escala na indústria, tais como: indústria extrativa, petrolífera, 

de acumuladores, tintas e corantes, de cerâmica e bélica; encontra-se também no meio 

em que o homem vive como em constante emissão por veículos automotores, ou ainda 
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pela ingestão de alimentos sólidos e líquidos contaminados (LARINI, 1987). Segundo 

Godoi et al. (2007), o Fe está associado com os aerossóis provenientes do solo como sua 

fonte principal, enquanto as principais fontes antropogênicas do elemento é o trafego de 

veículos e as emissões industriais. Godoi et al. (2007), sugere que o Cu é um bom 

indicador de fontes antropogênicas, pois aparece na gasolina, componentes de veículos, 

óleos lubrificantes, nas emissões industriais e de incineradores.  

 

 DISPERSÃO DE MATERIAL PARTICULADO NA ATMOSFERA 

 

As simulações numéricas de dispersão e deposição de aerossóis foram feitas na 

versão online do modelo HYSPLIT. Para isto, usou-se o banco de dados meteorológicos 

de reanálise do NCEP/NCAR (Nacional Center for Environmental Prediction/National 

Center for Atmospheric Research) e do GDAS (Global Data Assimilation System).  

As simulações mostram a dispersão, deposição e concentração do MP na 

Avenida Capitão Mor Gouveia, cidade de Natal-RN, onde foram medidas concentrações 

de MP 2.5 emitido durante o período de amostragem. Foram escolhidos apenas três dias 

de todo o período de amostragem com o objetivo de analisar a dispersão desses 

poluentes nestes dias, entre 09:00h e 11:00h, momento de tráfego intenso na avenida. As 

simulações são comparadas com os dados meteorológicos de velocidade e direção do 

vento, temperatura médias nestas três horas e pluviometria medidos pela estação 

meteorológica instalada no CTGÁS-ER, próximo ao local de amostragem.  

 

5.4.1 – Evento do Dia 16/03/2015 

 

A escolha do dia em análise deve-se ao fato que se tratou de um dia sem 

precipitação, com velocidade média do vento de 4,51 m/s, a direção média do vento foi 

de 128ᵒ (Norte Nordeste), a média horária da temperatura do ar de 30,62ᵒC, de acordo 

com dados da estação meteorológica instalada no CTGAS-ER, entre 09h e 11h. A 

concentração de MP2.5 para este dia foi de 35,52 µg/m3, maior que a do dia anterior 

(10,08 µg/m3) e posterior (25,84 µg/m3).  

A Figura 18 mostra a concentração de MP2,5 emitida na Avenida Capitão Mor 

Gouveia neste dia em questão com o modelo HYSPLIT. A máxima concentração na 

simulação entre 09h e 10h é de 11 µg/m3. É possível observar que a área mais atingida 
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pelo MP liberados neste dia apresentou um comprimento de aproximadamente 2 km na 

direção do vento. A simulação da dispersão de MP2.5 mostrou uma máxima 

concentração de 2,0 µg/m3 entre 10h e 11h a uma distância maior que 20 km da fonte 

como mostra a Figura 18 – B. Os resultados da simulações estão coerentes com a 

direção e velocidade do vento medidos pela estação meteorológica do CTGAS-ER na 

região de estudo. 

 

Figura 18:  Simulação de concentração de MP2,5 para o dia 16/03/2015 

 

 

A Figura 19 mostra a deposição de MP2,5 neste dia em questão. A máxima 

concentração na simulação entre 09h e 10h é de 22 µg/m2. É possível observar que a 

região onde ocorreu maior deposição de MP liberados neste dia foi a região entre 10 e 

20 km de distância da fonte na direção do vento, chegando a atingir a cidade de 

Extremoz (Figura 19-C). A simulação da dispersão de MP2.5 mostrou uma máxima 

deposição de 23 µg/m2 entre 10h e 11h a uma distância maior que 20 km da fonte como 

mostra a Figura 19 – B. Os resultados da simulações estão coerentes com a direção e 

velocidade do vento medidos pela estação meteorológica do CTGAS-ER na região de 

estudo.  
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Figura 19: Deposição do MP2,5 

 

 

A Figura 20 mostra a trajetória das partículas expostas às mesmas condições 

meteorológicas do dia 16 de março de 2015 nas mesmas horas de simulação. A linha 

vermelha tracejada representa a direção do vento. A coloração das partículas muda de 

acordo com a altura alcançada. Percebe-se que já na primeira hora de simulação, entre 

09h e 10h, a maior parte das partículas já consegue atingir a altura entre 500 e 1000 

metros (Figura 20-A). Este é o ponto no qual foi estabelecida a camada limite 

convectiva. Entre os horários de 10h e 11h, algumas partículas já ultrapassam 1000 

metros de altura, embora a grande maioria permaneça na região da CLP. O modelo 

simulou a trajetória de poucas partículas porque a concentração de material particulado 
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inseridas no modelo foi baixa e porque grande parte das partículas sofre o processo de 

deposição durante a simulação.  

Figura 20: Trajetória do MP2.5 

 

 

 

5.4.2 – Evento do Dia 09/07/2015 

 

A escolha deste dia ocorreu por se tratar de também ser um dia sem 

precipitação, velocidade média do vento de 8,18 m/s, direção média do vento foi de 

142,24ᵒ (sentido Norte -Nordeste), média horária da temperatura do ar de 29,72ᵒC, de 

acordo com dados da estação meteorológica instalado no CTGÁS-ER, entre 09h e 11h. 

A concentração de MP2.5 para este dia foi de 21,72 µg/m3, maior que a do dia anterior 

(7,36 µg/m3) e posterior (7,19 µg/m3).  

Na Figura 21, observa-se que a máxima concentração na simulação entre 09h e 

10h é de 6,8 µg/m3 próximo ao local de amostragem. É possível observar que a pluma 

de poluente já ultrapassa o círculo de 20 km do local de amostragem no intervalo de 90h 

e 10h, correspondendo ao valor da velocidade do vento medido pela estação 

meteorológica do CTGÁS-ER. A mínima concentração na primeira hora de simulação 

foi de 4,6x10-6 µg/m3 (Figura 21-A). A cor cinza predominante pluma, revela que a 

concentração de MP é vai diminuindo na medida em que esse poluente vai sendo 

dispersado na atmosfera. A simulação da dispersão de MP2.5 mostrou uma máxima 

concentração de 2,1 µg/m3 entre 10h e 11h a uma distância maior que 20 km da fonte 
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como mostra a Figura 21 – B. Os resultados da simulações estão coerentes com a 

direção e velocidade do vento medidos pela estação meteorológica do CTGÁS-ER na 

região de estudo. 

 

Figura 21: Concentração de MP2.5 para o dia 09/07/2015 

 

 

 A figura 22 mostra a deposição do MP para o dia 07/06/2015 para a 

concentração de 21,92 µg/m3. Observa-se que a pluma de MP2.5 na primeira hora de 

simulação fica dentro do círculo de 10 km, mostrando que a atmosfera mais estável do 

que no evento do dia 16/03/2015. O inverso no Nordeste abrange basicamente os meses 

de junho, julho e agosto, influenciando na dinâmica da atmosfera da região.  O Mês 

junho de 2015 foi um mês com pluviometria acumulada superior a 300 mm e a 

atmosfera estava mais estagnada por causa da temperatura do ar média que é menor 

neste mês. Estes fatores diminuem a dispersão de poluentes atmosféricos e aumentam a 

deposição húmida de aerossóis atmosféricos. No caso do 09/07/2015 a máxima 

deposição de MP2.5 entre 09h e 10h, ocorre dentro do raio de 10km na direção noroeste 

é de 16 µg/m2 atingindo bairros locais como o bairro Barro Vermelho (Figura 22-A). A 

Figura 22-B mostra a deposição do MP entre 09h e 11h com máxima concentração de 

38 µg/m2. A pluma de poluentes ultrapassa o raio de 20 km e atinge municípios como 

Extremoz e São Gonçalo do Amarante. Outra característica relevante das simulações no 

modelo é que apesar da concentração do dia 16/03/2015 (35,52 µg/m3) ser maior do que 

a concentração do dia 09/07/2015, a deposição máxima entre 09h e 11h do dia 16/03 é 
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menor do que a deposição do dia 09/07/2015. Isto tem relação com as condições 

meteorológicas da região Nordeste do Brasil e as estações do ano. 

 

 

Fugura 22: Deposição de MP para o dia 15 de julho de 2015 

 

 Analisando a trajetória das partículas da Figura 23, percebe-se que já na 

primeira hora de simulação, entre 09h e 10h, a maior parte das partículas fica abaixo da 

altura 500 metros (Figura 23-A), ou seja, abaixo da camada limite de 840 metros 

estabelecida nas simulações. Isto já mostra a influência do da estação inverno no mês de 

junho. Os dados meteorológicos do CTGÁS-ER mostraram uma diminuição da 

temperatura média do ar em relação a temperatura média do mês de março. Entre os 

horários de 10h e 11h, algumas partículas já ultrapassam 500 metros de altura, porém 

ficam abaixo de 1000 metros. O modelo simulou a trajetória de poucas partículas 

porque a concentração de material particulado inseridas no modelo foi baixa e porque 

grande parte das partículas sofrem o processos de deposição durante a simulação.  
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Figura 23: trajetória das partículas 

 

 

 

5.4.3 – Evento do Dia 10/10/2015 

A escolha deste dia ocorreu por se tratar de ser um dia com precipitação de 

0,25 mm às 09h, exatamente na hora em que foi feita a simulação no modelo Hysplit. 

Velocidade média do vento de 11,55 m/s, direção média do vento foi de 126ᵒ (sentido 

Norte -Nordeste), média horária da temperatura do ar de 29,48ᵒC, de acordo com dados 

da estação meteorológica instalado no CTGÁS-ER, entre 09h e 11h. A concentração de 

MP2.5 para este dia foi de 45.76 µg/m3, maior que a do dia anterior (16,46 µg/m3) e 

posterior (7,34 µg/m3).  

Na Figura 24, observa-se que a máxima concentração na simulação entre 09h e 

10h é de 26 µg/m3 a mais de 12 km de distância do local de amostragem. É possível 

observar que a pluma de poluente já ultrapassou o círculo de 10 km do local de 

amostragem no intervalo de 90h e 10h, correspondendo ao alto valor da velocidade do 

vento medido pela estação meteorológica do CTGÁS-ER. A mínima concentração na 

primeira hora de simulação foi de 1,2x10-4 µg/m3 (Figura 24-A). A simulação da 

dispersão de MP2.5 mostrou uma máxima concentração de 18 µg/m3 entre 10h e 11h a 

uma distância próxima do local de amostragem como mostra a Figura 24 – B. Os 
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resultados da simulações estão coerentes com a direção e velocidade do vento medidos 

pela estação meteorológica do CTGÁS-ER na região de estudo. O espaço vazio ente a 

fonte e a pluma, Figura 24-B, pode ter acontecido por causa da chuva de 0,25 mm que 

ocorreu exatamente às 09h. Esta chuva foi medida pela estação meteorológica do 

CTGÁS-ER que mede vereáveis meteorológicas a cada hora. Às 10h não foi detectado 

chuva pela estação meteorológica, neste mesmo horário as simulações do Hysplit 

mostraram uma pluma de poluentes mais homogenia se deslocando na direção da cidade 

de Ceará-Mirim e Extremoz. 

 

Figura 24: Concentração de MP2.5 para o dia 10/10/2015 

 

 

 

A Figura 25, mostra a deposição do MP2.5 para o dia 10/10. Também foi 

possível detectar a sensibilidade do modelo no momento da chuva, às 09h. No momento 

da chuva, entre 09h e 10h, o modelo não detectou a deposição de MP2.5  porque a 

opção de velocidade de deposição húmida foi desativada. No horário entre 10h e 11h, a 
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deposição máxima 30 µg/m3, dentro do raio de 10 km do local de amostragem. 

Observa-se que neste dia, as poluentes atmosféricos durante o tempo de 09h às 11h se 

depositaram em bairros próximos do CTGÁS-ER como o bairro Barro Vermelho. 

 

Figura 25: Deposição do MP2.5 para o dia 10/10/2015 

 

 

 

 

      A Figura 26 mostra a posição das partículas e o seu alcance na atmosfera 

considerando que a camada limite convectiva era de 840 metros de altura.  De acordo 

com a Figura 26-A, às 10h a maioria das partículas se encontra em uma altura superior a 

1000 metros. O vento é um o principal agente de transporte de partículas na atmosfera. 

Os dados da estação meteorológica do CTGÁS-ER, mostraram que a velocidade média 

do vento no horário da simulação, 09h – 11h, era de 11,55 m/s, valor bastante elevado, 

porém, é um valor coerente se levarmos em conta a influência das brisas marinhas na 

cidade de Natal.  
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Figura 26: Trajetórias das partículas 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

 

Este trabalho estudou a quantificação e caracterização do MP2,5 no período de 

03 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2015, baseando-se em 275 amostragens. No 

entanto, não foi possível realizar amostragens todos os dias, devido a alguns fatores 

como: manutenção/calibração/substituição da bomba à vácuo e problemas de logística 

na troca filtros. Das 275 amostragens feitas, 195 amostras foram aproveitadas. 80 filtros 

não atenderam as especificações para as análises e foram descartados porque molharam 

durante o período de chuva, ou por erros do operador. A amostragem foi feita na 

Avenida Capitão Mor Gouveia, Natal-RN, Brasil, utilizando-se um amostrador 

impactador Harvard instalado no CTGAS-ER. Usaram-se filtros de quartzo de 37 mm, 

que foram trocados diariamente. Foram feitas análises gravimétricas, análise de 

refletância para quantificar o BC e fluorescência de raio-X. Além disso, utilizou-se um 

modelo de trajetórias HYSPLIT para simular a dispersão do material particulado, 

através de dados de reanálise do NCEP/NCAR e GDAS. Avaliou-se a dispersão e 

deposição do MP2,5 na região de estudo e comparou-se estas análises com os dados 

meteorológicos de uma estação localizada no CTGAS-ER. Para cada mês calculou-se a 

média aritmética da concentração de MP2,5, de acordo com o número de amostragens 

feitas. 

Sabendo que o CONAMA não contempla as partículas respiráveis, usou-se 

como referência os padrões estabelecidos pela CETESB-SP, EPA, e OMS. Para o MP2,5 

as médias mensais variaram de 2,98 a 14,43 μg/m3, com uma média anual de 10,07 

μg/m3, ultrapassando a Meta Itermediária-3 da OMS. Pode-se observar que o padrão 

primária estabelecida pela USEPA, que é de 15 μg/m3, não é atingido em nenhum dos 

meses analisados.  

Apesar de não ultrapassar valores de 15 μg/m3, percebe-se que os meses de 

março, julho e outubro ultrapassaram valores de 10 μg/m3 para o MP2,5, ultrapassando 

a Meta Intermediária-3 da OMS e Padrão Final estabelecido pela CETESB. Está meta é 

o critério mais rigoroso e o valor padrão anual recomendado pela OMS. 

As médias diárias variaram de 0,25 a 62,79  μg/m3 para o MP2.5 no período 

analisado. A faixa padrão primária estabelecida pela EPA, que é de 35 μg/m3 diária, é 

ultrapassada 9 vezes entre os meses de março a novembro de 2015. Observa-se também 

que em todo o período de amostragem o padrão diário estabelecido pela OMS e 

CETESB para concentrações de MP2,5, que é de 25 μg/m3, e a ultrapassam 20 vezes, 
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mostrando que em alguns dias do ano as concentrações de MP ultrapassam os limites 

estabelecidos tanto por padrões nacionais quanto internacionais. 

Relacionando-se os dados de concentração com a pluviometria mensal 

acumulada para o período de estudo, nota-se que os meses em que mais choveu em 

Natal no ano de 2015, março e julho, com precipitação acumulada acima de 300 mm 

para cada mês, foram os meses em que houve as maiores concentrações de MP e os 

meses em que ocorreram maiores diferenças, ou seja, maior amplitude entre o valor 

mínimo e máximo de concentração.  

Analisando as concentrações diárias de MP2,5 e BC por dia da semana dos 

dados obtidos através do impactador Harvard, foi possível constatar que as 

concentrações no sábado e domingo tendem a ser menores que nos demais dias da 

semana, isto está associado ao efeito da diminuição do tráfego de veículos nestes dias. 

No mês de Junho, a queima de biomassa por causa das Festas Juninas na 

cidade de Natal e as condições meteorológicas podem ter influenciado na concentração 

mensal de BC. Porém é necessário mais estudos sobre a influência das queimadas no 

período junino na concentração de BC. 

A partir das concentrações dos elementos, constatou-se, utilizando os dados do 

FRX, que as maiores fontes são de origem antropogênica. Os quatro componentes com 

maiores concentrações foram o enxofre, potássio, silício e cloro. O resultado pode se 

relacionar com o aumento de frota veicular (S), a influência de emissões do mar (Cl) e 

crosta terrestre (Si e K).  

Em algumas ocasiões, o modelo HYSPLIT mostrou certa discrepância em 

relação à direção do vento se comparado com os dados medidos pela estação 

meteorológica do CTGAS-ER. Possivelmente devido aos dados meteorológicos 

utilizados pelo modelo serem dados de reanálise do NCEP/NCAR e GDAS, suscetíveis 

a falhas e estes dados também tem uma baixa resolução espacial. Um outro fator que 

também explica esta discrepância entre os dados de reanálise e da estação meteorológica 

do CTGAS-ER é que a a mesma localiza-se em uma região com forte presença de 

prédios que influenciam na velocidade e direção do vento próximo a superfície.  

O cálculo das concentrações dos poluentes estudados simulados no modelo 

mostrou ter influência direta principalmente dos seguintes fatores: estabilidade 

atmosférica, velocidade e direção do vento, temperatura média.  

O comportamento da dispersão de poluentes atmosféricos na cidade de Natal 

mostrou-se bastante homogêneo em toda a área modelada, apresentando maiores 
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concentrações próximas ao centro da cidade. Através das simulações foi possível 

observar que o transporte e deposição do MP pode ser influenciado também pelas brisas 

marinha e estações do ano. A poluição urbana tende a ser transportada para fora do 

município devido à direção predominante do vento, que flui de sudeste para o noroeste. 

Tal comportamento foi evidenciado pelas plumas geradas na simulação do material 

particulado. 

Para os trabalhos futuros seria importante rodar o HYSPLIT com dados 

meteorológicos com maior resolução espacial. Em geral, os dados de reanálise tem uma 

resolução baixa, então seria interessante fazer simulações com dados meteorológicos de 

um modelo regional, por exemplo o modelo Weather Research and Forecasting (WRF) 

quando este estiver adaptado para a região e com uma resolução alta sobre a região 

metropolitana de Natal. Dessa forma o HYSPLIT poderá obter melhores resultados. 

Como recomendação para trabalhos futuros, também seria interessante realizar 

amostragens em período maior e contemplando a sazonalidade de forma a identificar as 

contribuições das fontes em diferentes épocas do ano, assim como realizar estudos da 

concentração e da composição química de material particulado em outras regiões de 

Natal e da Grande Natal e incluir também outros poluentes como, por exemplo, CO, 

SOx, NOx. 

Outra recomendação importante, seria a identificação da distribuição em 

número das partículas presentes no MP2,5, de forma a avaliar especialmente as 

partículas ultrafinas presentes no mesmo, considerando que estas tem um interesse 

particular em estudos recentes para avaliação do potencial de risco à saúde associado a 

estas partículas. 
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7 TRABALHOS PRODUZIDOS  

 

ANALYSIS OF AEROSOL PM2.5 AND PM10 MEASUREMENTS IN THE 

CITY OF NATAL- RIO GRANDE DO NORTE (RN) – BRAZIL 

AUTORES: Ediclê de Souza Fernandes Duarte; Judith Johanna Hoelzemann; 

Francisco Laerte de Castro; Glauber José Turolla Fernandes; Mariana Helena de 

Oliveira Albuquerque. 

Poster apresentado no 13th IGAC Science Conference e 13th Quadrennial 

iCACGP Symposium, no Centro de Convenções de Natal/RN, de 22 a 26 de 

setembro de 2014. 

In the Brazilian Northeast very few or no data on atmospheric chemistry 

and air quality are available, neither in urban nor in rural areas. The Center of Gas 

Technologies and Renewable Energy (CTGÁS -ER) measured for the first time 

aerosol mass concentrations of PM2.5 and PM10 in the city of Natal, capital of the 

state of Rio Grande do Norte (RN)  during the years 2011 and 2012. In this study we 

present an analysis of the behavior and origins of particulate matter measured at this 

urban CTGás site by using the Lagrangian Hybrid Single- Particle Lagrangian 

Integrated trajectory model (HYSPLIT). HYSPLIT model is a tool for analysis of 

backward trajectories and transport of air masses, chemical, biological and nuclear 

agents in order to identify the origin of these and its influence on particle levels 

observed in Natal -RN. We  identify the potential origins of the particulate matter in 

view to the importance of these emissions on air quality, as well as analyze their 

transport . 
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ANÁLISE, QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL 

PARTICULADO FINO (MP2.5) NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL-

RN 

AUTORES: Ediclê De Souza Fernandes Duarte, Ricardo Moreton Godoi, Jéssica Lima 

Menezes, Glauber José Turolla Fernandes, Francisco Laerte De Castro, Ângelo Sávio 

De Andrade Cruz, Sidrak José Da Paz, Yideney Silva Domingos, Marcos Paulo Araújo 

Da Silva, Judith Johanna Hoelzemann. 

 

Poster ACEITO e APRESENTADO no VI SIC - Simpósio Internacional de 

Climatologia, realizado durante o período de 13 a 16 de outubro de 2015 na cidade 

de Natal-RN. 

 

The city of Natal, capital of the state Rio Grande do Norte, Brazil has been 

counting with a continuous increase of its motor vehicle fleet.. This makes it possible to 

predict an increase in vehicle emissions, resulting in growing concern with air pollution, 

knowing that this causes damage to human health and the environment. This paper aims 

to make a qualitative and quantitative chemical characterization of aerosol PM 2.5 and 

assess the potential risks of its concentrations on the health of the population of Natal. 

These data were collected by a Harvard impactor sampler at Avenida Capitão Mor 

Gouveia, at the Center of Gas Technology and Renewable Energies (CTGás-ER) 

located in the metropolitan area of the city, through a collaboration with the Research 

Group Modeling and Observation of Atmospheric Chemistry of the Federal University 

of Rio Grande do Norte (DCAC/UFRN), the National Institute for Space Research 

(INPE/CRN), and the Environmental Chemistry Laboratory of the Federal University of 

Paraná. The Harvard impactgor is part of a project of the National Institute of Science 

and Technology (INCT-Health) for Integrated Analysis of Environmental Risk. This 

project started in 2007 a daily monitoring of fine inhalable particles in the metropolitan 

areas of the major cities in the country, in order to assess atmospheric concentrations 

resulting from the emissions of the automotive fleet and the possible risks on the 

population’s health. In this context, this paper presents a continuation of this project, by 

evaluation of this correlation in Natal. The study analyzes the PM2.5 concentration of 

the monitored data obtained in the period from March to July 2015 by collecting data 

with the Harvard impactor. The data are being sampled on a daily basis using 37mm 

filters and are being analyzed by gravimetric analysis, quantification of Black Carbon 
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and x-ray fluorescence analysis, which quantify the concentration of PM 2.5, as well as 

other elements contained in the sampled filters. These analyzes are being made in the 

Environmental Chemistry Laboratory of UFPR. In the first step the filters sampled were 

weighed to estimate the mass concentration of aerosols by gravimetric analysis, and the 

carbon black concentration that comprises soot through transmittance and reflectance. 

In September and October 2015 the remaining remaining analyses will be carried out. 

As first results of this study, the mass concentrations of aerosols obtained by sampling 

between March and July 2015 will be presented. Key Words: aerosols, impactor 

Harvard, air quality.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

ARTIGO ACEITO E PUBLICADO NA ENVIROMENTAL POLLUTION 

(F.I. 4.8) 

RELATIONSHIP BETWEEN BUCCAL MICRONUCLEUS CYTOME 

ASSAY AND URINARY 1-HYDROXYPYRENE LEVELS AMONG CASHEW 

NUT ROASTING WORKERS 

http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.06.1804 

 

Marcos Felipe de Oliveira Galvãoa, Jana Dara Freires de Queirozb, Ediclê Silva de 

Souzac; Judith Johanna Hoelzemannc; Paulo Afonso de Andréd; Paulo Hilário 

Nascimento Saldivad; José Antônio Menezes Filhoe; Silvia Regina Batistuzzo de 

Medeirosf,* 

 

a. Programa de Pós-Graduação em Bioquímica, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal, RN, Brazil 

b. Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brazil 

c. Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal, RN, Brazil 

d. Departamento de Patologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brazil 

e. Faculdade de Farmácia, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, Brazil 

f. Departamento de Biologia Celular e Genética, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Natal, RN, Brazil 

 

Background:  

The artisanal cashew nut roasting is an important economic and social activity around 

the world. However, one of the main issues is the conditions under which cashew 

roasting takes place. The present study conducted the assessment of occupational risk 

associated to artisanal cashew nut roasting by the use of biomarkers of exposure and 

effect , as well as the quantification, characterization, trajectories, dispersion and 

deposition analysis of the particulate matter (PM). 

 

Methods:   

To quantify PM1.0, PM2.5, PM10 and the total suspended particles concentrations was 

used a real-time airborne particle monitor - DustTrak™ Aerosol Monitor was used. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.toxlet.2016.06.1804
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Furthermore, the PM was sampled using a Handi-vol sampler and the physicochemical 

characteristics were determined using gravimetric analysis and scanning electron 

microscopy (SEM) coupled with energy-dispersive x-ray spectrometry (EDS). 

Trajectories, dispersion and deposition were calculated using NOAA-HYSPLIT model. 

Urinary 1-hydroxypyrene (1-OHP) levels were analyzed by high-performance liquid 

chromatography. DNA damage, chromosomal instability and cell death was measured 

by the buccal micronucleus cytome assay (BMCyt assay). 

 

Results:  

The concentration of PM for all measurements in the exposed area was higher than non-

exposed (p < 0.0001). Furthermore,  it was observed that in the control area a higher 

prevalence of coarse particles, while in the exposed area a higher prevalence of fine 

particles was observed. The SEM-EDS analyzes showed a wide variety of irregular 

particles in the samples, such as spherical particles (tar balls), smooth-surfaced, cubic, 

minerals, aggregates form and biomass burning tracers K, Cl, S an Ca were the major 

inorganic compounds found. The frequency of micronuclei (MN), nuclear buds, 

binucleated cells, karyorrhexis, karyolytic and pyknotic cells were higher in the exposed 

group (p < 0.0001) than in the control group. The MN was the most sensitive BMCyt 

biomarker evaluated. The influence of factors such as age range, smoking status and 

family history of cancer on the MN frequency was evidenced. PAH exposure was 

confirmed by increases of urinary 1-OHP levels in cashew nut workers and was 

observed a correlation (r = 0.61; p < 0.0001) between the exposure biomarker (1-OHP) 

and effect (micronuclei). 

 

Conclusions:  

Our data shows that artisanal cashew nut roasting is a serious occupational issue, with 

harmful effects on workers' health. The genotoxic potential and PAH exposure among 

cashew nut workers were confirmed by the increase of BMCyt biomarkers and urinary 

1-OHP levels, which positive significant correlation was observed.. So, the use of 

biomarkers of effect and exposure were efficient to assess the occupational risk 

associated with artisanal cashew nut roasting. The high rates of fine particulate matter 

are considered a potential contributor to this effect and the use of portable real-time 

aerosol monitors in areas of difficult access is an alternative to an initial screening of 

PM measurements. 
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APÊNDICE 1 

A tabela abaixo apresentam os dados diários de concentração de MP2,5 e BC. 

Data MP2,5(µg/m³) BC (µg/m³) 

03/03/2015 10,72 0,97 

04/03/2015 9,18 1,44 

05/03/2015 5,11 0,94 

06/03/2015 34,42 0,69 

07/03/2015 5,08 1,29 

08/03/2015 14,79 0,82 

09/03/2015 8,27 0,84 

10/03/2015 9,04 0,98 

11/03/2015 7,43 0,72 

12/03/2015 12,84 0,50 

13/03/2015 37,16 0,59 

14/03/2015 11,27 1,04 

15/03/2015 10,08 0,76 

16/03/2015 35,52 0,90 

17/03/2015 25,84 1,07 

18/03/2015 15,98 0,94 

19/03/2015 15,89 1,35 

20/03/2015 8,83 1,26 

21/03/2015 
 

 22/03/2015 8,66 1,36 

23/03/2015 9,70 1,23 

24/03/2015 35,49 1,40 

25/03/2015 35,49 0,97 

26/03/2015 20,63 0,73 

27/03/2015 4,66 0,85 

28/03/2015 2,91 0,84 

29/03/2015 1,87 0,98 

30/03/2015 5,14 0,97 

31/03/2015 2,18 0,80 

01/04/2015 3,43 1,07 

02/04/2015 0,66 1,06 

03/04/2015 4,46 2,53 

04/04/2015 5,21 2,31 

06/04/2015 5,48 1,24 

07/04/2015 62,79 1,29 

08/04/2015 26,84 0,64 

09/04/2015 27,63 0,55 

10/04/2015 4,07 0,52 

11/04/2015 
 

 12/04/2015 4,16 0,87 

13/04/2015 4,40 0,67 
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14/04/2015 5,65 0,83 

15/04/2015 4,56 -0,06 

16/04/2015 5,49 1,27 

17/04/2015 1,93 1,25 

18/04/2015 
 

 19/04/2015 5,12 2,78 

20/04/2015 5,70 0,86 

21/04/2015 
 

 22/04/2015 11,16 0,71 

23/04/2015 
 

 24/04/2015 6,33 0,96 

25/04/2015 6,51 0,63 

26/04/2015 5,70 0,93 

27/04/2015 5,22 0,91 

28/04/2015 7,12 1,24 

29/04/2015 7,94 1,17 

30/04/2015 
 

 01/05/2015 5,81 1,03 

02/05/2015 7,21 1,14 

03/05/2015 6,87 1,16 

04/05/2015 6,00 0,97 

05/05/2015 5,12 0,87 

06/05/2015 4,45 1,08 

07/05/2015 7,26 1,04 

08/05/2015 5,46 0,76 

09/05/2015 4,64 0,92 

10/05/2015 
 

 11/05/2015 6,54 0,34 

12/05/2015 6,52 0,51 

13/05/2015 
 

 14/05/2015 5,41 1,02 

15/05/2015 4,88 1,19 

16/05/2015 6,93 1,09 

17/05/2015 4,35 0,79 

18/05/2015 4,49 0,76 

19/05/2015 5,38 0,60 

  
 

  
 20/05/2015 5,65 0,30 

21/05/2015 6,11 0,57 

22/05/2015 7,40 0,79 

23/05/2015 7,88 0,72 

24/05/2015 5,14 0,71 

25/05/2015 
 

 26/05/2015 2,60 0,83 

27/05/2015 
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28/05/2015 3,78 1,32 

29/05/2015 3,96 0,69 

30/05/2015 
 

 31/05/2015 
 

 01/06/2015 7,64 0,67 

02/06/2015 3,06 0,52 

03/06/2015 2,20 1,09 

04/06/2015 3,99 0,49 

05/06/2015 3,31 1,14 

06/06/2015 3,37 3,43 

07/06/2015 
 

 08/06/2015 4,13 1,64 

09/06/2015 
 

 10/06/2015 
 

 11/06/2015 
 

 12/06/2015 
 

 13/06/2015 
 

 14/06/2015 
 

 15/06/2015 
 

 16/06/2015 
 

 17/06/2015 
 

 18/06/2015 
 

 19/06/2015 
 

 20/06/2015 
 

 21/06/2015 
 

 22/06/2015 
 

 23/06/2015 5,58 0,91 

24/06/2015 
 

 25/06/2015 3,28 0,91 

26/06/2015 2,65 1,08 

27/06/2015 
 

 28/06/2015 1,02 1,64 

29/06/2015 0,25 0,67 

30/06/2015 3,40 1,37 

01/07/2015 2,47 2,32 

02/07/2015 4,80 0,27 

03/07/2015 
 

 04/07/2015 
 

 05/07/2015 33,09 0,47 

06/07/2015 2,08 0,81 

07/07/2015 27,02 0,89 

08/07/2015 7,36 0,76 

09/07/2015 21,92 1,41 

10/07/2015 7,19 1,38 

11/07/2015 1,33 1,19 

12/07/2015 5,59 0,91 
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13/07/2015 
 

 14/07/2015 
 

 15/07/2015 
 

 16/07/2015 5,17 0,66 

17/07/2015 17,11 1,03 

18/07/2015 
 

 19/07/2015 
 

 20/07/2015 
 

 21/07/2015 5,38 0,66 

22/07/2015 
 

 23/07/2015 
 

 24/07/2015 3,05 1,03 

25/07/2015 
 

 26/07/2015 
 

 27/07/2015 31,26 0,86 

28/07/2015 
 

 29/07/2015 
 

 30/07/2015 4,80 1,14 

31/07/2015 11,92 0,11 

01/08/2015 3,06 0,27 

02/08/2015 3,22 0,45 

03/08/2015 4,28 1,16 

04/08/2015 5,48 1,52 

05/08/2015 12,57 1,78 

06/08/2015 10,49 1,86 

07/08/2015 6,27 1,02 

08/08/2015 8,02 0,81 

09/08/2015 14,31 0,48 

10/08/2015 21,12 0,41 

11/08/2015 
 

 12/08/2015 6,71 0,52 

13/08/2015 20,89 0,68 

14/08/2015 4,50 1,44 

15/08/2015 1,61 1,29 

16/08/2015 
 

 17/08/2015 
 

 18/08/2015 
 

 19/08/2015 
 

 20/08/2015 8,66 1,61 

23/08/2015 8,51 0,44 

24/08/2015 
 

 25/08/2015 
 

 26/08/2015 
 

 27/08/2015 
 

 28/08/2015 
 

 29/08/2015 
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30/08/2015 
 

 31/08/2015 
 

 01/09/2015 
 

 02/09/2015 
 

 03/09/2015 
 

 04/09/2015 
 

 05/09/2015 32,41 0,95 

06/09/2015 5,71 0,95 

07/09/2015 20,79 2,12 

08/09/2015 50,54 3,20 

09/09/2015 
 

 10/09/2015 
 

 11/09/2015 5,37 1,48 

12/09/2015 4,43 1,40 

13/09/2015 
 

 14/09/2015 7,31 1,47 

15/09/2015 
 

 16/09/2015 28,97 0,78 

17/09/2015 0,67 0,37 

18/09/2015 0,03 1,48 

19/09/2015 6,00 0,52 

20/09/2015 7,21 0,25 

21/09/2015 7,43 0,79 

22/09/2015 
 

 23/09/2015 3,11 1,56 

24/09/2015 5,78 0,76 

25/09/2015 4,65 0,49 

26/09/2015 5,52 0,60 

27/09/2015 
 

 28/09/2015 
 

 29/09/2015 4,54 0,41 

30/09/2015 5,61 0,80 

01/10/2015 4,50 1,50 

02/10/2015 4,18 0,59 

03/10/2015 4,46 0,44 

04/10/2015 5,95 0,73 

05/10/2015 
 

 06/10/2015 5,21 0,92 

07/10/2015 15,76 1,14 

08/10/2015 7,12 1,27 

09/10/2015 13,63 1,19 

10/10/2015 10,02 0,94 

11/10/2015 26,52 0,53 

12/10/2015 16,46 1,44 

13/10/2015 45,76 2,44 

14/10/2015 7,34 2,61 
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15/10/2015 3,55 1,69 

16/10/2015 
 

 17/10/2015 
 

 18/10/2015 3,44 0,95 

19/10/2015 4,65 0,89 

20/10/2015 8,20 1,57 

21/10/2015 4,42 1,68 

22/10/2015 
 

 23/10/2015 33,53 0,93 

24/10/2015 6,43 1,34 

25/10/2015 
 

 26/10/2015 4,62 0,70 

27/10/2015 5,83 0,84 

28/10/2015 12,22 0,92 

29/10/2015 
 

 30/10/2015 
 

 31/10/2015 12,26 0,60 

01/11/2015 7,49 1,01 

02/11/2015 19,86 0,01 

03/11/2015 35,57 0,42 

04/11/2015 4,51 0,02 

05/11/2015 13,00 0,03 

06/11/2015 
 

 07/11/2015 
 

 08/11/2015 12,38 0,52 

09/11/2015 32,32 0,60 

10/11/2015 4,49 0,58 

11/11/2015 
 

 12/11/2015 15,63 0,60 

13/11/2015 16,29 0,57 

14/11/2015 
 

 15/11/2015 8,93 0,07 

16/11/2015 36,51 0,94 

17/11/2015 
 

 18/11/2015 
 

 19/11/2015 7,88 1,35 

20/11/2015 3,03 1,00 

21/11/2015 13,41 0,90 

22/11/2015 6,64 1,14 

23/11/2015 
 

 24/11/2015 
 

 25/11/2015 3,58 1,68 

26/11/2015 0,06 1,10 

27/11/2015 0,03 1,40 

28/11/2015 7,70 1,46 

29/11/2015 
 

 



103 

 

 

 

30/11/2015 
 

 01/12/2015 5,70 1,68 

02/12/2015 7,14 1,16 

03/12/2015 
 

 04/12/2015 4,79 0,78 

05/12/2015 
 

 06/12/2015 
 

 07/12/2015 
 

 08/12/2015 12,93 1,34 

09/12/2015 12,54 1,12 

10/12/2015 
 

 11/12/2015 
 

 12/12/2015 
 

 13/12/2015 
 

 14/12/2015 
 

 15/12/2015 
 

 16/12/2015 
 

 17/12/2015 
 

 18/12/2015 
 

 19/12/2015 
 

 20/12/2015 
 

 21/12/2015 
 

 22/12/2015 
 

 23/12/2015 
 

 24/12/2015 
 

 25/12/2015 9,54 1,08 

26/12/2015 9,42 0,55 

27/12/2015 
 

 28/12/2015 9,16 1,22 

29/12/2015 
 

 30/12/2015 10,14 0,34 

31/12/2015 
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APÊNDICE 2 

A Tabela abaixo apresenta os limites de detecção do equipamento Minipal4 utilizado 

para a técnica de fluorescência de Raio-X. 

 

Fluorecência 

Limite de detecção 

Ng.Cm-2 

Na 393 

Cl 46 

Si 27 

Al 1 

P 1 

S 1 

K 1512 

Fe 7 

Cu 39 

Ga 3 

I 2 

Mg 258 

Ca 236 

Ti 2 

V 1 

Cr 5 

Mn 40 

Co 9 

Ni 23 

Zn 6 

Br 8 

Pt 18 

Hg 33 

Pb 13 

Cs 8 

Sr 8 
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Ag 32155 

Cd 44 

Sn 796 

Ba 2 

 

 

 

 


