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RESUMO 

Para compreender os processos de emissão de poluentes para a atmosfera, assim como 

consequentes transformações químicas e eventual contaminação da atmosfera, é importante 

monitorar o ar buscando identificar e quantificar as diferentes espécies químicas presentes, 

principalmente em áreas influenciadas pela ação do homem, através das atividades industriais, 

transporte e geração de energia. Estes setores geram emissões massivas de gases e material 

particulado para a atmosfera. Este trabalho teve como objetivo caracterizar o material 

particulado suspenso no ar em um local representativo do Vale do Açu exposto, entre outros, 

a emissões de queima de biomassa, onde foi quantificado o material particulado total através 

de análise gravimétrica, e a composição química e a análise morfológica do material 

particulado foi feita através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) equipada com 

detectores de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS). A coleta das amostras foi realizada no 

Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus 

Ipanguaçu, por um período de dois meses (25/05/2016 à 25/06/2016 e 01/11/2016 à 

30/11/2016), cada mês referente à estação seca e úmida, respectivamente.  Para a coleta foram 

utilizados dois amostradores, um de material particulado grosso (AGV-MP10) e outro de 

partículas totais em suspensão (HANDI-VOL). As coletas foram realizadas de acordo com as 

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), descrita para o Amostrador 

de Grande Volume (AGV) e para Partículas Totais em Suspensão (PTS). Posteriormente 

realizou-se análise de gravimetria durante a qual foi realizado o cálculo de concentração desse 

material através da diferença entre a massa do filtro antes e após a coleta. Os resultados 

mostram que as médias diárias de concentração de massa do MP10 para o mês de junho 

variaram de 10,13 a 86,48 μg/m
3
. Já as concentrações médias diárias de PTS variaram de 

29,86 a 146,05 μg/m
3
 no período de junho, em novembro essas concentrações variaram de 

44,37 a 81,25 μg/m
3
. Os resultados das concentrações dos poluentes foram relacionados 

estatisticamente com variáveis meteorológicas para obter relação sobre os efeitos dessas 

variáveis na concentração desses poluentes. A partir da análise por MEV (EDS), foi possível 

identificar partículas com forma de aglomerados, esféricas e placas, com os elementos 

químicos com maior concentração presentes nos filtros sendo: S, K, Si, Al, Cl, Fe, Ba, Ca, 

Na, Mg e Zn. Finalmente, foram feitas simulações para identificar a origem deste material 

particulado, usando o modelo de retro-trajetórias HYSPLIT. 

Palavras–chave: Poluição do Ar; Atmosfera, Material Particulado, Amostradores de 

Aerossol, Composição química. 
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PHYSICAL-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF ATMOSPHERIC 

PARTICULATE MATTER COLLECTED IN IPANGUAÇU, IN THE VALLEY OF 

AÇU/RN 

To understand the emission processes of pollutants to the atmosphere, as well as their 

chemical transformation and, consequently, eventual contamination of the atmosphere 

,monitoring is important to seek identifying and quantifying the present different chemical 

species, mainly in the anthropogenically influenced areas influenced by industrial and 

transportactivities,  and generation of energy. These sectors produce massive emissions of 

gases and particulate matter into an atmosphere. This work aimed at characterizing the 

suspended particulate material at a representative location of the Açu Valley exposed, among 

others, to biomass burning emissions,  where total particulate matter was analyzed through 

gravimetric analysis, and chemical and morphological analysis of the particulate material 

were assessed through Scanning Electron Microscopy (SEM) equipped with X-ray Dispersive 

Energy (EDS) detectors. Sampling was carried out by the Institute of Science and Technology 

of Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu, for a period of two months (May 25, 2016 to 

June 26,2016 and November 1-30, 2016), each month referring to the dry and humid season, 

respectively. Two samplers were used: one for coarse particulate matter (HVS-MP10) and one 

for Total suspended Particulate Matter (HANDI-VOL). Samples were taken according to the 

Brazilian Association of Technical Standards (ABNT), describing the High Volume Sampler 

(HVS) and Total Suspended Particles (PTS). Subsequently, the gravimetric analysis was 

carried out, where the concentration of material was calculated through the difference 

between the filter massbefore and after collection. The results show that average daily PM10 

mass concentrations for the month of June ranged from 10.13 to 86.48 μg/m
3
. Mean daily 

mass concentrations of PTS varied from 29.86 to 146.05 μg/m
3
 in June, while in November 

mass concentrations ranged from 44.37 to 81.25 μg/m
3
. The pollutants concentration results 

were statistically related to meteorological variables to obtain a relation of the effects of those 

variables on pollutant concentrations. By the SEM analysis, it was possible to identify 

particles in agglomerated, spherical, and plaque formats. The major chemical elements of the 

collected samples were: S, K, Si, Al, A, S, K, Si, Al, Cl, Fe, Ba, Ca, Na, Mg and Zn. Finally, 

simulations of the area of origin of this particulate material were performed by using the 

HYSPLIT backward trajectory model. 

Keywords: Air Pollution; Atmosphere, Particulate Matter, Aerosol Samplers, Chemical 

composition 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Com o aumento das emissões atmosféricas nas últimas décadas, são notáveis os 

impactos causados pela poluição atmosférica tanto em áreas urbanas e áreas rurais que contam 

com atividades agro-industriais, como também nos ecossistemas. Áreas urbanas são afetadas 

negativamente de modo constante pelos níveis elevados de poluição do ar, visto que a 

qualidade do ar é diretamente influenciada pela distribuição de emissões veiculares e 

industriais.  A intensidade das mesmas revela-se de crucial importância para estudo destas 

emissões (CETESB, 2011).  Em 1990, o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 

definiu poluentes atmosféricos como: “quaisquer substâncias presentes no ar e que, por sua 

concentração, possam torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando dano ao bem-

estar público, danos aos materiais, à flora e à fauna”. Atualmente existem inúmeras 

substâncias que atuam diretamente na poluição atmosférica regional ou global, dependendo da 

concentração e padrões de dispersão dessas substâncias.  A Agência de Proteção Ambiental 

dos Estados Unidos - EPA (2010) refere que as substâncias presentes no ar podem ser de 

origem natural ou antropogênicas e que 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. 

Seinfeld e Pandis (2006) definem a poluição atmosférica como uma situação na qual 

substâncias resultantes de atividades antropogênicas estão presentes no ar em concentrações 

suficientemente maiores que seus níveis normais no ambiente. Essas concentrações são 

capazes de produzir efeitos mensuráveis sobre humanos, animais, vegetação ou materiais. 

Outra definição, dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), considera como poluição 

atmosférica a contaminação do ambiente interno ou externo por qualquer agente químico, 

físico ou biológico que modifica as características naturais da atmosfera (OMS, 2012). 

Seinfeld e Pandis (2006) relatam que uma vez no ar, as partículas podem ter seu tamanho e 

composição alterados pela condensação de espécies gasosas ou pela evaporação, pela 

coagulação com outras partículas e pela reação química. Para compreender os processos de 

emissão, transformação e contaminação da atmosfera é importante identificar e monitorar 

suas fontes, buscando identificar e quantificar as diferentes espécies químicas presentes, 

principalmente em áreas influenciadas pela ação do homem, através das atividades industriais, 

transporte e geração de energia (SOUZA et al., 2010).   

 No Brasil, dentre as principais atividades antrópicas poluidoras do ar atmosférico 

em regiões urbanas e industrializadas destacam-se a queima de combustíveis fósseis, os 
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processos industriais, a incineração do lixo urbano, a mineração, a construção civil e as 

práticas agrícolas inadequadas associadas às atividades de queimadas (SOUZA et al., 2010). 

Uma vez lançadas na atmosfera, as partículas interagem com o ambiente que as circunda e 

também entre si e por meio de uma série de processos físico–químicos que determinam a 

forma da distribuição de tamanho como: distribuição de massa, superfície e número em 

função do diâmetro da partícula (SANTOS, 2014).  

 Dentre as principais substâncias poluidoras, o material particulado (MP) é o poluente 

que apresenta maior toxicidade (ARBEX et al., 2004).  O MP é constituído por uma mistura 

de partículas extremamente pequenas, podendo ser formados por ácidos, produtos químicos 

orgânicos, metais, gotas de líquido e partículas do solo ou poeira (EPA, 2015). As fontes 

destes poluentes vão desde as incômodas “fuligens” emitidas pelos veículos até as fumaças 

expelidas pelas chaminés industriais, passando pela poeira que se deposita nas ruas e é 

movimentada pelos veículos (DRUMM, 2014). As partículas componentes do material 

particulado podem ter origem direta das fontes poluidoras (naturais ou antropogênicas) ou 

origem secundária pelos processos físico-químicos de “transformação gás-partícula”, que 

ocorrem na própria atmosfera. Assim, há uma variação nas propriedades e na composição das 

partículas, que dependem, tanto da fonte poluidora, quanto da localização geográfica e das 

condições meteorológicas (ROSASCO, 2011).  

O interesse científico por este tema cresceu após a constatação de que as estimativas 

de emissões de gases pirogênicos por queima de biomassa eram equivalentes às emissões 

causadas por combustíveis fósseis, afetando amplas áreas no globo terrestre (SEILER& 

CRUTZEN, 1980).  

Em Ipanguaçu os estudos sobre a poluição atmosférica são escassos, principalmente 

em relação ao material particulado atmosférico e sua composição química.  A região 

apresenta atividades econômicas de destaque que apresentam condições no seu processo 

produtivo que acabam influenciando desfavoravelmente o meio ambiente da região. 

Este trabalho propôs analisar as possíveis correlações da concentração e a composição 

dessas partículas com as variáveis meteorológicas e as atividades humanas como fontes de 

emissão na região. Ipanguaçu pertence à região do Vale do Açu, região desfavorecidas de 

monitoramento efetivo da qualidade do ar. Com isto, a ausência de coletas e monitoramento 

de material particulado justifica a importância da caracterização do material particulado 

atmosférico da região de estudo. Os resultados obtidos compõem uma primeira base de dados 

para pesquisas e podem auxiliar na elaboração de normas e leis para evitar ou minimizar a 

poluição atmosférica. 
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A presente dissertação de mestrado é composta por quatro capítulos: Seguindo a 

introdução (capítulo 1), o segundo capítulo consiste em uma revisão de literatura que fornece 

definições de poluição atmosférica, assim como a classificação do material particulado 

presente na atmosfera. Este capítulo discorre ainda sobre o processo da queima de biomassa. 

Ele aborda especificamente a queima de biomassa lenhosa no Rio Grande do Norte.  
 

Após a revisão de literatura, será apresentada a metodologia utilizada para a 

elaboração deste estudo, com descrição dos métodos experimentais de captura de material 

particulado da região do Vale do Açu, além das técnicas de análises que aplicadas 

posteriormente. No capítulo quatro apresentam-se os resultados e a discussão do mesmos. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar a composição física e química de forma 

qualitativa e semi-quantitativa de material particulado MP 10 e PTS em um local do 

município de Ipanguaçu no Vale do Açu.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar a concentração de massa de material particulado (MP10) e das partículas 

totais em suspensão (PTS) através do AGV (MP10) e Handi-Vol (PTS) em filtros de 

quartzo e fibra de vidro respectivamente, em uma região na cidade de Ipanguaçu;  

2. Comparar as concentrações de MP10 e PTS coletados com os padrões de qualidade do 

ar adotados no Brasil e no mundo;  

3. Caracterizar a morfologia e composição química através da Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) acoplado com a Espectroscopia por Dispersão de Energia de Raios 

X (EDS) respectivamente. 

4. Analisar estatisticamente os dados de concentração do PTS e MP10 e correlaciona-los.  

 

5. Analisar o transporte e a deposição dos poluentes através do modelo HYSPLIT para a 

área de estudo de acordo com dados meteorológicos de reanálise do NCEP/NCAR. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
 

Em 2012 a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou cerca de sete milhões de 

mortes no mundo decorrentes da poluição do ar a partir de fontes urbanas e rurais 

(MIRAGLIA e GOUVEIA, 2014). A exposição à poluição do ar em ambiente externo deverá 

torna-se a principal causa de mortalidade prematura em todo o mundo até 2050, ultrapassando 

a malária e a baixa qualidade da água, que são os riscos ambientais tradicionais associados a 

mortes prematuras (FAJESZTAJN et al., 2013). As faixas etárias mais atingidas são as 

crianças e os idosos. Estes grupos são muito sensíveis aos efeitos deletérios da poluição 

(BAKONYI, 2004). 

Essa contaminação atmosférica pode ter origem por qualquer fonte de processo 

natural ou antropogênico. São exemplos de fontes naturais às atividades vulcânicas, 

decomposição de animais e vegetais, aerossóis marinhos, incêndios naturais nas florestas, 

formação do ozônio devido às descargas elétricas na atmosfera, pólen de plantas, a 

ressuspensão da poeira do solo e formação do Metano (CH4) pelos pântanos (DALLAROSA, 

2005).  As fontes antropogênicas incluem os processos de combustão, tais como a queima de 

combustíveis fósseis pelo setor de transporte e outros, vegetação, matéria orgânica, resíduos 

atmosférico gerados nas indústrias, incineração do lixo, poeira, produtos voláteis, aparelhos 

como ar condicionado, geladeiras e sprays (SILVEIRA, 2008). 

No art. 2° da lei 6.938/81 e 225, caput, da Constituição Federal garante a utilização do 

ar atmosférico com critérios rigorosamente vinculados à qualidade ambiental, onde significará 

a sua preservação em certos índices de pureza, de modo a não comprometer a sua utilidade 

essencial, qual seja a de promoção e manutenção da vida sadia. Os padrões nacionais para a 

qualidade do ar foram estabelecidos pelo CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente, 

por meio da Resolução CONAMA nº 03 de 28/06/1990, definindo poluente atmosférico, o 

agente causador da poluição, como: 

 

“Toda e qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo 

ou características em desacordo com os níveis 

estabelecidos em legislação, e que tornem ou 

possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 
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saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso 

aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à 

segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade” (CONAMA, 

1990). 

 

A legislação federal do CONAMA dispõe e estabelece no Art. 5º os níveis de 

qualidade do ar para elaboração do plano de emergência para episódios críticos de poluição 

do ar, visando providências dos governos de estado e dos municípios, assim como de 

entidades privadas e comunidade geral, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco à 

saúde da população (CONAMA, 1990). É importante ressaltar que dentro os estados 

brasileiros destaca-se São Paulo como um forte atuante nas políticas ambientais, onde em 

1968 foi instituído a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão 

responsável na época para atuar no saneamento básico estadual. Em 2008 foi fundada à nova 

CETESB com o intuito de torna-se um centro de referência em questões ambientais, incluindo 

a poluição atmosférica.  

2.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS POLUENTES 

 

Os poluentes podem ser classificados, segundo a origem, de duas maneiras: poluentes 

primários que são originados das próprias fontes emissoras e os secundários que são 

produzidos na atmosfera pela reação entre os dois ou mais poluentes primários ou pela reação 

com constituintes normais atmosféricos. Estes poluentes podem ser encontrados nas três fases 

ou estados da matéria: sólido, líquido e gasoso, sendo que, o primeiro pode ser chamado de 

particulado, os dois primeiros nomeiam-se partículas de aerossol atmosférico e o último, de 

gases (presentes em percentual inferior a 0,1% da composição química típica) (RAMOS, 

2000). 

2.2 MATERIAL PARTICULADO 

 "Matéria particulada" é qualquer substância, exceto água pura, que existe como 

líquido ou sólido na atmosfera em condições normais e é de microscópico ou 

submicroscópico, mas maiores do que as dimensões moleculares. Entre os constituintes 

atmosféricos, as partículas são únicas em sua complexidade. As partículas em suspensão no ar 

resultam não apenas das emissões, mas também de emissões de certos gases que se 

condensam como partículas diretamente ou sofrem transformação química para uma espécie 
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que se condensa como uma partícula. Uma descrição completa das partículas atmosféricas 

requer especificação de não só a sua concentração, mas também o seu tamanho, composição 

química, fase (isto é, líquido ou sólido) e morfologia (SEINFELD&PANDIS 2006).  

As partículas em suspensão, dependendo do diâmetro médio, causam perturbação 

porque permanecem por longos períodos na atmosfera antes de serem removidas por 

mecanismos de depuração e por apresentarem espécies químicas tóxicas em sua superfície, 

como metais pesados e diversos compostos orgânicos (MAGALHÃES, 2010). Essas 

partículas são respiráveis e, ao alcançar os pulmões, causam graves danos à saúde por conter 

componentes tóxicos ou mutagênicos em sua composição. Por outro lado, partículas com 

diâmetro médio superior a 100 µm têm um tempo médio de permanência no ar muito pequeno 

e a ação dessas partículas no ambiente é limitada (SEINFELD&PANDIS, 1998).  

As partículas que possuem diâmetro médio menor do que 10 µm (PM10) têm 

importância fundamental para o entendimento da contribuição da poluição atmosférica no 

ambiente, devido aos problemas relacionados à saúde humana provocada pelas mesmas 

(BAIRD, 2002). A meia vida dessas partículas na atmosfera é geralmente muito alta, uma vez 

que elas ficam suspensas e podem ser transportadas para longe do seu ponto de origem. Essa 

propriedade é muito importante devido a sua rápida propagação e resistência, expondo tanto a 

população que estiver próxima à fonte como aquela situada distante, na mesma proporção 

(WILSON et. al. 2000). Em geral, a poluição por partículas é constituída por uma mistura de 

materiais de dimensões diversificadas, que podem ser divididas pelo seu tamanho. As 

menores partículas atingem diâmetro de até 0,002 µm (BAIRD, 2002). A dimensão das 

partículas é determinada pelo seu diâmetro aerodinâmico, de acordo com a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – NBR onde as partículas de diâmetro aerodinâmico igual ou 

menor que 10 µm são denominadas de MP10 ou partículas grossas. Se o diâmetro 

aerodinâmico da partícula for igual ou menor que 2,5 µm, ela é classificada de MP2,5 ou 

partículas finas.  

De acordo com a USEPA (2011), o MP pode ser classificado em partículas inaláveis 

grossas (MP10-2,5) ou partículas finas ou respiráveis (MP2,5). As grossas são as que 

possuem o seu diâmetro aerodinâmico maior que 2,5 µm e menor que 10 µm, enquanto que as 

finas possuem diâmetro aerodinâmico igual ou menor a 2,5 µm. De acordo com Alves (2005) 

o material particulado atmosférico é dividido em duas modas quanto ao seu tamanho, onde a 

moda fina, com partículas de diâmetro menor ou igual a 2,5 µm, é subdividida em: (1) faixa 

de nucleação - partículas entre 0,002 µm e 0,2 µm, fase onde ocorre o processo de 

transformação de gás em partículas; (2) faixa de acumulação - partículas entre 0,2 e 2,5 µm, 
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faixa de baixa condensação e coagulação das partículas da faixa de nucleação. A moda grossa 

é caracterizada por partículas com diâmetro superior a 2,5 µm, resultante dos mecanismos na 

superfície terrestre como ventos, spray marinho e emissões industriais. 

As partículas grossas têm velocidades de sedimentação suficientemente grandes, o que 

faz com que elas sejam removidas da atmosfera em um tempo razoavelmente curto. 

(SEINFELD e PANDIS, 2006).  As partículas grossas são em geral produzidas por processos 

mecânicos, como a fragmentação de partículas maiores ventos com poeira, emissões, 

aerossóis marinhos, vulcões, poluição industrial, os grãos de pólen e dos borrifos de água do 

mar (De SOUZA & De MELO, 2010). Em decorrência da fonte e do processo de formação, 

essas partículas se diferenciam tanto em relação à composição química quanto em distribuição 

de tamanho (QUEROL et al., 2001). Em função de seu tamanho, estas partículas grossas são 

rapidamente retiradas da atmosfera por processos de remoção tais como deposição seca e 

úmida. As partículas têm tamanho na ordem do comprimento de onda da luz visível, 

permitindo que estas possam refletir ou absorver a luz solar incidente. Essas características as 

tornam eficientes espalhadores de radiação solar, influenciando na temperatura e no balanço 

da radiação (ARTAXO et al., 2005). 

 

2.3 FONTES DE EMISSÃO 
 

A emissão de material particulado na atmosfera está relacionada há algumas fontes 

como emissão dos escapamentos de veículos, gases emitidos por indústrias, queimas de 

matas, estradas de terra, canteiros de obras, pulverização de pesticidas, ou ainda causas 

naturais como erupções de vulcões, água do mar, decomposições biológicas, entre outras (US 

EPA, 2006). 

As fontes de emissão podem ser de origem natural, como as emissões vulcânicas, os 

incêndios florestais e os aerossóis dos oceanos ou de origem antropogênica, que resultam das 

várias atividades humanas. Sendo elas classificadas em: 

• Fontes naturais: são todos os processos naturais de emissão que vêm ocorrendo durante 

milhares de anos, como atividades vulcânicas, os aerossóis marinhos, a liberação de 

hidrocarbonetos pelas plantas, a ação eólica entre outros.  

• Fontes estacionárias ou fontes fixas: que podem ser subdivididas em dois grupos: um 

abrangendo atividades pouco representativas nas áreas urbanas, como queimadas, lavanderias 

e queima de combustíveis em padaria, hotéis e outras atividades consideradas não industriais; 

outro formado por atividades individualmente significativas, em vista à variedade ou 

intensidade de poluentes emitidos, como a poluição dos processos industriais.  
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• Fontes móveis: são todos os meios de transporte aéreo, marítimo e terrestre que utilizam 

motores à combustão como força motriz.  

2.3.1 FONTES DE EMISSÃO NAS IMEDIAÇÕES NO LOCAL DE AMOSTRAGEM 

(RAIO DE CERCA DE 5 KM) 

O local de amostragem não apresenta nenhum obstáculo em um raio de 300 m. O 

obstáculo mais próximo é o prédio do IFRN, com aproximadamente 3 metros de altura. O 

IFRN está localizado à margem da RN-118 em Ipanguaçu, distante cerca de 230 km de Natal, 

92 km de Mossoró e a 87 km de Macau. Especificamente o local de amostragem, está situado 

aproximadamente 300 metros atrás do prédio do IFRN. O local encontra-se rodeado de 

vegetação da Caatinga e plantações de fruticultura utilizada para subsidiar a alimentação dos 

alunos do campus. À frente do Instituto está à rodovia estadual RN- 118, que dá acesso a 

cidade de Ipanguaçu, apresentando baixo fluxo de transporte, comparado com a BR-304 

(rodovia federal mais próxima). A RN-118 é utilizada para transporte escolar dos alunos de 

cidades circunvizinhas até ao Instituto, bem como tráfego de caminhões e carretas com o 

objetivo de abastecer o comércio com os produtos da região, como: frutas, lenha, tijolo entre 

outros. A indústria mais próxima do local de amostragem está a cerca de 500 m do IFRN e é a 

fábrica de produção de lenha ecológica para atender as indústrias que compõem o polo 

ceramista do Vale do Açu.  

2.3.2 QUEIMA DE BIOMASSA 

 

A biomassa apresenta-se como a mais antiga fonte energética, sendo utilizada para 

aquecimento e preparação de alimentos, contribuindo de forma histórica e significativa para o 

desenvolvimento da humanidade. Segundo Quirino et al. (2005) a biomassa é o recurso 

energético bastante procurado uma vez que a combustão direta de biomassa é o processo mais 

prático e econômico para se obter energia. De acordo com a Diretiva Europeia 2009/28/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril, pode definir-se biomassa como sendo “a 

fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica provenientes da 

agricultura (incluindo substâncias de origem vegetal e animal), da exploração florestal e de 

indústrias afins, incluindo da pesca e da aquicultura, bem como a fração biodegradável dos 

resíduos industriais e urbanos”. Atualmente são conhecidas diversas fontes renováveis de 

biomassa como: lenha, carvão vegetal, babaçu, óleos vegetais, resíduos vegetais, sisal, biogás, 

casca de arroz, cana de açúcar (SOARES, 2006). Do ponto de vista energético a biomassa 

pode ser subdividida em três grandes grupos: biomassa florestal - proveniente dos recursos 
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florestais como também seus produtos e subprodutos, que incluem basicamente a lenha 

(SILVA, 2009), biomassa agrícola - derivada de colheitas como culturas de oleaginosas para 

produção de biocombustíveis (HENRIQUES, 2009) e resíduos urbanos – fração orgânica 

presente nos resíduos sólidos urbanos (SALOMON, 2005).   

A biomassa lenhosa apresenta na sua composição química elementar carbono (49 – 

50%), hidrogênio (6%), oxigênio (44 – 45%), nitrogênio (0,1 – 1,0 %) e ainda cálcio, 

potássio, magnésio, cloro, arsênio, cádmio, zinco, mercúrio, chumbo, cromo e cobre, em 

quantidades muito reduzidas (RODERO et al., 2012). A composição química da biomassa 

lenhosa varia conforme o tipo da lenha e ainda de acordo com os diferentes tipos de raízes, 

caule e ramos, como também as diversas condições ambientais em que estão expostas as 

árvores (clima, localização geográfica, tipo de solo, direção e velocidade dos ventos). A 

composição físico-química de cada espécie florestal é um fator importante para a otimização 

do processo de combustão, pois tem influência direta e indireta na queima e nas emissões de 

poluentes atmosféricos (MCDONALD et al., 2000). 

A queima de biomassa é uma importante fonte de emissão de aerossóis e gases traços 

para a atmosfera, influenciando, dessa forma, o clima, principalmente em escala regional, 

além de ser um fator introdutório de mudanças na paisagem local e regional, sendo, portanto, 

importante quantificá-la a fim de compreender seus impactos nos diferentes biomas e no 

clima (SCHROEDER et al., 2014). O processo de emissões da queima de biomassa é um 

sistema complexo que envolve processos químicos e físicos, que vem gerando desequilíbrio 

climático e contribuindo para mudanças na composição atmosférica do planeta. 

Pesquisas como as de Guenther et al. (1995), Andreae e Crutzen (1997), Kaufman et 

al. (1998), Andreae et al. (2002), entre outras, revelam que as emissões de gases traço e 

partículas de aerossóis pelas queimadas de biomassa ocorrem de forma significativa e afetam 

o inventário das emissões globais, como por exemplo no caso do Ozônio (O3) substância 

formada através de reações fotoquímicas a partir de emissões de queimadas, de indústrias, 

além do setor de transporte e geração de energia. Estima-se que mais de 100 milhões de 

toneladas de aerossóis provenientes da fumaça sejam lançados na atmosfera, dos quais 80% 

ocorrem em regiões tropicais do globo (PEREIRA et al., 2010). 

Na última década os esforços de grupos individuais têm sido grandemente estendidos 

para caracterizar as emissões de fogo por uma série de experimentos da queima da biomassa 

coordenados em vários ecossistemas em todo o mundo, muitas vezes sob os estudos assistidos 

pelo projeto International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) patrocinado pelo 

International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP). Um exemplo destas experiências é o 
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projeto Dynamique et Chimie Atmosphérique en Foret Equatoriale-Fire de Savanas (decafe-

FOS) na África Ocidental (ANDREAE; MERLET, 2001), no Brasil há, entre outros, o Grupo 

de Estudos de Monitoramento de Queimadas desenvolvidos pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). 

A biomassa lenhosa refere-se à biomassa proveniente da exploração vegetal, 

nomeadamente lenha/madeira, pellets e briquetes (FERREIRA, 2012). Os briquetes e os 

pellets são considerados lenha ecológica de alta qualidade, produzidos a partir da 

compactação de resíduos lignocelulósicos, a elevadas pressões, associadas ou não a 

temperatura (PAULA, 2010). Os briquetes têm densidade de 650-1200 kg/m
3
, diâmetro de 

aproximadamente 60 mm e comprimento de 25 a 300 mm. Os pellets têm densidade de 650 a 

700 kg/m
3
, diâmetro entre 6 e 16 mm, comprimento de 25 a 30 mm. Ambos têm Poder 

Calorífico Superior na faixa de 16.92 a 17.64 MJ/kg e umidade entre 7 e 12% (DIAS et al., 

2012). 

A combustão é um processo químico pelo qual um material reage rapidamente com o 

oxigênio do ar produzindo luz e calor intenso e, no caso da biomassa, se faz em três estágios: 

ignição (ignition), combustão com chama (flaming), e combustão com ausência de combustão 

em brasa (smoldering) (ARBEX et al., 2004). Na combustão a biomassa fresca se decompõe 

através de um processo de conversão térmica, conhecido como pirólise (decomposição por 

calor), uma reação química de oxidação-redução na qual uma parte é reduzida a carbono, 

liberando uma fumaça branca, a outra parte que é oxidada e hidrolisada origina substâncias 

como fenóis, cetonas, aldeídos, álcoois e ácidos carboxílicos. Esses produtos iniciais 

combinam-se entre si para formar moléculas mais complexas tais como ésteres e produtos 

poliméricos, além de quebrar suas ligações e consequentemente a evaporação da água. A 

Tabela 1 apresenta uma descrição dos principais poluentes gerados no processo de queima da 

biomassa. O aproveitamento da biomassa pode ser feito através de outros diferentes tipos de 

conversão energética, como a termoquímica, que inclui os processos de combustão direta, 

gaseificação e pirólise; a bioquímica, que inclui os processos de digestão anaeróbica, 

fermentação/destilação e hidrólise; e a físico-química, que inclui a compressão, extração e 

transesterificação (BRASIL, 2002). De acordo com Lobert e Warnatz, (1993), a fase de brasas 

é a que apresenta maior número de diferentes compostos emitidos, enquanto que a fase de 

chamas apresenta maiores quantidades de material emitido. A principal emissão acontece na 

forma de CO2, produzido principalmente na fase de chamas. As emissões deste composto 

representam em média cerca de 80% a 85% da massa total de carbono queimado, podendo, no 

entanto, variar de 50% a 99%. A emissão de carbono na forma de CO representa em média 
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7%, podendo variar entre 2% a 15%. Em terceiro lugar, aparecem os hidrocarbonetos com 

médias em torno de 2% a 3%, com CH4 representando cerca de 0,5%. O material particulado 

é emitido em ambas às fases, sendo sua composição elementar e distribuição de tamanho 

dependente do estágio em que foi emitido. 

 

Tabela 1. Principais poluentes provenientes da queima da biomassa (adaptado de ARBEX et 

al., 2004) 

 

POLUENTES EXEMPLOS FONTES TRANSPORTE 

Partículas Partículas inaláveis 

 

Combustão Transportadas 

 (PM 10) e incompleta de através de longas 

 Partículas material inorgânico; distâncias, contêm 

 respiráveis (PM Condensação por principalmente 

 2.5) combustão de cinzas e materiais 

  gases. do solo. 

Óxidos de NO2, NO, N2O, Combustão a altas  

Nitrogênio (NOx) N2O3, N2O4, N2O5. temperaturas;  

  Oxidação em altas  

  temperaturas do  

  oxigênio no ar.  

Hidrocarbonetos Benzeno; Combustão Compostos 

(Aromáticos Benzopireno. incompleta de específicos que 

policíclicos HPAs)  material orgânico; variam de acordo 

  Condensação após com a composição 

  combustão de da biomassa; 

  gases; Transporte local. 

Aldeídos Formaldeído; Combustão  

 Acroleína. incompleta de  

  material orgânico  

Ácidos Ozônio (O3) Combustão Transportado por 

Inorgânicos  incompleta de longas distâncias. A 

  Material Orgânico; concentração dos 

  Produtos compostos diminui 

  secundários de com a distância do 

  Óxidos de Nitrogênio fogo. 

  e Hidrocarbonetos.  

 

Nas últimas décadas cerca de 90% das queimadas possuem alguma ligação com 

processos antropogênicos, por diversos fatores de atividades humana como desmatamento, 

mudança no uso da terra, renovação da pastagem entre outros (ANDREAE, 1991). Estima-se 

que 3,1x10
9
 toneladas de carbono, presentes na vegetação, sejam expostos anualmente à 

queima, na qual 1,1x10
9
 toneladas são emitidas para a atmosfera (FEARNSIDE, 2000). Os 

transportes desses gases e de partículas atmosféricas fazem com que as emissões da Amazônia 

saiam da América do Sul em busca de duas vias: oceano pacífico tropical e o atlântico sul. 

Portanto, é um grande desafio para gerações atuais e futuras estudar os impactos ambientais 
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causados ao ecossistema da atmosfera, seja pelas alterações provocadas pelas ações 

antropogênicas na natureza ou pela resposta que a mesma dá a essas ações. 

2.3.2.1 QUEIMA DE BIOMASSA NO VALE DO AÇU 

 

O extrativismo vegetal alimenta em sua maior parte diariamente as 32 indústrias de 

cerâmica vermelha localizadas na região de estudo. Além de acelerar o processo de 

desertificação, as atividades da indústria ceramista causam outro grave impacto de alta 

complexidade ambiental, que é a extração da argila. A argila é principal matéria prima 

utilizada na produção de tijolos, telhas e lajotas dessas fábricas, de origem sedimentar e é 

encontrada em regiões nas várzeas de açudes, lagos ou em outro local com potencial hídrico. 

A Tabela 2 mostra dados do trabalho pioneiro realizado por Tavares (2013), revelando a 

média do consumo mensal de lenha, argila e a área de Caatinga devastada durante o ano de 

2012 nas cerâmicas do Vale do Açu. Esse estudo revelou ainda dados preocupantes quanto à 

dificuldade em se buscar a biomassa lenhosa, uma vez que a cada ano aumenta o raio de 

extração da lenha. “A grande maioria dos empresários/proprietários reconheceu que a lenha 

estava sendo obtida de locais cada vez mais distantes de suas fábricas e que o preço era uma 

questão menor diante da perspectiva de uma crise no seu fornecimento” (TAVARES, 2013). 

Relatos como este, evidenciam o aumento da área devastada da Caatinga, uma vez que os 

empresários necessitam aumentar a distância para exploração da lenha. 

 

Tabela 2: Consumo de lenha e argila nas cerâmicas do Vale do Açu (adaptado de TAVARES, 

2013). 
 

Quantidade Produção  Consumo Raio de Consumo de Área de 
de (milheiros)  de lenha extração argila (2012) Caatinga 

Cerâmicas   (m3st) de lenha  Devastada 

     (Km)    
         

32 26.450  33.241    3.799,5  

cerâmicas milheiros/mês  m3st/ mês  Distância 921.672 hectares  
 317.400  398.892  média de toneladas/ano ou   

milheiros/ano 
 

m3st/ano 
 

88 km 
 

37,99Km², 

 

     
        
         

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada neste estudo foi dividida em quatro partes. A primeira é a 

escolha do local de amostragem, seguido da coleta de dados, posteriormente as análises de 

caracterização do material e por fim, o tratamento dos dados experimentais.   

 

3.1 RELEVO E CLIMA DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Ipanguaçu localiza-se nas coordenadas geográficas 5° 53' de latitude 

Sul, e a longitude 36° 87' Oeste, e está localizado na microrregião do Vale do Açu, a qual 

integra a Mesorregião Central do estado do Rio Grande do Norte.  É uma região de clima 

semi-árido (faz parte do polígono das secas), com precipitação média anual de 550mm e 

temperatura média anual de 26,2ºC (VASCONCELOS, 2006). Sua vegetação é composta por 

caatinga Hiperxerófila e carnaubal (palmeira e carnaúba), sua economia é voltada 

principalmente para a produção de fruticultura extensiva, atividades ceramistas (COSTA, 

2008).  

O município faz divisa com Açu, Carnaubais e Itajá, e seu principal acesso dá- se pela 

rodovia RN 118. De acordo com os dados do Censo do IBGE, 2010 Ipanguaçu apresenta uma 

área da unidade territorial de 374,247 km², e população estimada para 2016 de 15.308 

habitantes, sendo 39% do total habitantes da área urbana e 61% do total de habitantes da área 

rural. 
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Figura 1: Localização do Município de Ipanguaçu 
 

 

 

A formação vegetal no Município é caracterizada por dois tipos de vegetação: a 

Caatinga Hiperxerófila - vegetação de caráter mais seco, com abundância de cactáceas, 

plantas de porte mais baixas e espalhadas, e outras espécies e o Carnaubal - vegetação natural 

onde a espécie predominante é a palmeira, a carnaúba. Seu relevo tem apresenta menos de 

100 metros de altitude. É predominanate na região solos do tipo Aluviais Eutróficos, que 

apresentam fertilidade natural alta, textura argilo/arenosa, argilosa ou arenos e Solo Latossolo 

Vermelho Amarelo Eutrófico, que apresenta fertilidade de média a alta, textura média; e os 

Solos Litólicos Eutróficos, com fertilidade natural alta, rasos, textura arenosa e/ou média, fase 

pedregosa e rochosa, relevo ondulado. (ANGELIM, 2007).  

Há ocorrências minerais na área do município, destacando-se a argila, que geralmente 

é encontrado na área drenada pelo rio Açu, constituída por aluviões recentes, com espessura 

variando de 1 a 5 metros. O material dessa área é utilizado como matéria-prima na indústria 

de cerâmicas e olarias. O município, além de estar inserido na Bacia Hidrográfica do rio 

Piranhas-Açu, ainda conta com o rio Pataxó e algumas lagoas, sendo um município bem 

abastecido de fontes de água superficiais. 

Situado na região central do Rio Grande do Norte, dados de precipitação e temperatura 

do município de Ipanguaçu são apresentados pelo Climatograma na Figura 2. Identifica-se a 
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divisão do período mais chuvoso de março a abril, com os maiores volumes sendo observado 

no mês de março, o que acompanha a dinâmica da atmosfera: Essa região sofre influência de 

sistemas meteorológicos chamados Zona de Convergência Intertropical (março, abril e maio) 

que climatologicamente ocorrem no verão austral (Hemisfério Sul). A partir de julho até 

novembro, a região sofre com os baixos índices pluviométricos. As menores temperaturas 

ocorrem em junho, julho e agosto, marcando a estação considerada inverno, enquanto as 

temperaturas mais elevadas se observam no final da primavera e verão austral, de novembro a 

fevereiro.  
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Figura 2: Climatograma do município de Ipanguaçu, temperatura média mensal [ºC] (linha 

vermelha) e pluviosidade média mensal [mm] (barras azuis) de 1998 – 2008. 
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A climatologia do município de Ipanguaçu foi obtida a partir de dados de reanálise. 

Para obter o acumulado de precipitação mensal foram utilizados dados do TRMM (Tropical 

Rainfall Measuring Mission) do algoritmo 3B42 que produz alta qualidade de estimativa de 

precipitação utilizando estimativa de precipitação do radar e imagem no canal do micro-ondas 

do satélite TRMM, a grade do dado, ajustado para fundir precipitação estimada pelo 

infravermelho (mm/h) e as estimativas de correção de erros precipitação do raiz quadrado 

médio (RMS), tem uma resolução temporal diária e resolução espacial de 0,25 graus com uma 

cobertura espacial se estendendo de 50 graus sul, até 50 graus de latitude norte com 

disponibilidade de dados de 1998 a 2013.  

Souza e Reis Junior (2013), estudaram uma bacia hidrográfica da estação 

fluviométrica de Iguatú, localizada no Ceará. Os autores investigaram a qualidade dos dados 

TRMM numa simulação de séries de vazões, utilizando modelos hidrológicos, dados de 

precipitação mensais e diários na bacia hidrográfica. Utilizaram também métricas categóricas 

e métricas tradicionais de análises de séries continuas e analisaram sete anos de dados 

TRMM. Os resultados na escala mensal, a proporção de acertos (PC) da chuva, foi acima de 

90%, e a taxa de acertos (H) foi quase 100%, embora com uma tendência à superestimativa. 

Os autores chegaram à conclusão que as estimativas de precipitação TRMM podem ser 

utilizadas de forma adequada em regiões onde não existe rede de monitoramento ou esta é 

esparsa. 

Collischonn et al. (2007) estudaram a bacia do Paraguai, localizado no planalto do 

Paraguai, que influencia diretamente o Pantanal. Foram analisados os dados de campo de 27 

postos fluviométricos, situados no interior da bacia e seus arredores e comparados com as 

imagens de satélites do TRMM. Os resultados foram satisfatórios, mostrando que as 

estimativas deste satélite podem ser uma fonte alternativa de dados em caso de escassez de 

informação. 

Silva, Lúcio e Spyrides (2012) avaliaram a precipitação para o Rio Grande do Norte 

em um período de 10 anos, de 1998 a 2008, utilizando do algoritmo 3B43_V6 e dados da 

Universidade de Delaware, que são extraídos de estações pluviométricas diversas, variando de 

4.100 a 23.300 estações. O trabalho resultou na subestimação da precipitação no litoral e 

superestimou a precipitação nas regiões mais áridas, obtendo bons resultados, porém 

apresentou deficiência na identificação de eventos intensos. 
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Figura 3: a) e b) Localização de amostragem (Fonte: Google Maps) 
        

 

    

(a) 

(b) 
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O IFRN dispõe de uma estação meteorológica no seu local de funcionamento. 

Implantada desde 2010, ela dispõe de dados de variáveis climáticas como: temperatura do ar/ 

solo, umidade relativa do ar/solo, Precipitação, Radiação global/líquida, velocidade e direção 

dos ventos. A vegetação natural nessa região é de Caatinga inserida em um vale com 

economia voltada para a produção de fruticultura irrigada, principalmente para exportação, 

pecuária e para a indústria da cerâmica (COSTA et al., 2002). Segundo o censo de 2010, 

oficialmente há no município uma população total residente de 13.856 habitantes, sendo 

36,55% nos setores urbanos e 63,45% na área rural. A população atual é estimada em 15.147 

habitantes (IBGE, 2015). 
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3.2. PONTO DE AMOSTRAGEM 
 

Figura 4: Local de Instalação do AGV e do Handi-Vol no IFRN/Campus Ipanguaçu 
 

 

 

Observaram-se requisitos para escolha deste local, como representatividade da região de 

estudo, infraestrutura e segurança para acondicionamento do amostrador e coleta dos filtros. 

O IFRN dispõe de Laboratório de Química Geral com equipamentos como balança analítica 

eletrônica digital com tecnologia unibloc, modelo AUY – 220, Shimadzu com resolução de 

0,1 µg, dessecadores de vidro borossilicatos com sílica gel, estufa de aquecimento, agitadores, 

vidrarias entre outros.  

 

3.3. METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM 

 

A metodologia da amostragem segue as normas estabelecidas ABNT-NBR 9547 

(ABNT, 1997), baseada na norma da Agência de Proteção Ambiental dos EUA, a United 

States Environmental Protection Agency (USEPA, 1988). 

3.3.1. PERÍODO DE AMOSTRAGEM 

 

Foram realizadas duas campanhas de amostragem para Material Particulado e 

Partículas Totais em Suspensão.  A primeira durante o período entre 25/05/2016 à 25/06/2016 

para o MP 10, e o período entre 25/05/2016 à 15/06/2016 para o PTS, utilizando 

simultaneamente o AGV e o Handi-vol. A segunda campanha ocorreu no período de 

01/11/2016 à 30/11/2016 para o PTS, utilizando o Handi-vol. O período de amostragem 

escolhido compreende parte da estação seca e úmida.   
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3.3.2.  AMOSTRADOR DE GRANDE VOLUME (AGV-MP10) 
 

O AGV (MP10) é um equipamento que ao ser instalado num local de medição, suga 

uma quantidade de ar ambiente através de um filtro, instalado dentro de uma casinhola de 

abrigo (Figura 5), durante um período de amostragem de 24 horas. A vazão do aparelho, em 

torno de 1,13 m
3
 /min, e a geometria da entrada da cabeça de separação favorecem a coleta de 

apenas partículas com diâmetro aerodinâmico ≤ 10 µm. As partículas são coletadas num filtro 

de fibra de vidro, equilibrado e pesado antes (tara) e após (bruto) a amostragem a fim de se 

determinar o ganho de massa da amostra. A duração da amostragem é controlada por um 

programador de tempo (timer) com exatidão de pelo menos ± 15 minutos em 24 horas e 

medida com um horâmetro. 

A amostragem do MP10 foi realizada em um Amostrador de Grande Volume (AGV) 

para partículas de até 10 µm (MP10), com filtro de folha retangular de fibra de vidro, de 203 

por 254 mm. A duração da amostragem ocorreu durante 24 horas, controlada por um 

programador de tempo (timer) com exatidão de pelo menos ± 15 minutos, operando com uma 

vazão de 1,13 m
3
/min. A amostragem do MP10 ocorreu de forma contínua no período de 

25/05/2016 à 25/06/2016, num total de 30 filtros amostrados. Durante o período amostrado, o 

equipamento e filtros utilizados no AGV MP10 foi cedido pelo Professor Dr. Glauber José 

Turolla Fernandes através do Laboratório de Química Ambiental da Unidade de pesquisa 

aplicada do Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis - CTGAS-ER. Nas duas 

amostragens foram retirados nos lotes dos filtros 1 filtro não amostrado como sendo „branco‟ 

para ser utilizado como referência nas futuras análises.   
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Figura 5: Esquema do AGV-MP10 (Fonte: ENERGÉTICA, 2007). 
 

 

3.3.3. AMOSTRADOR DE PARTÍCULAS PORTÁTIL (HANDI-VOL) 

 

Realizou-se a coleta das partículas totais em suspensão atmosférica realizou-se com o 

amostrador de partículas portátil, usualmente designado por HANDI-VOL, fabricado pela 

Energética Indústria e Comércio Ltda. (Figura 6). O HANDI-VOL é constituído pelos 

seguintes componentes: 1 - Suporte de alumínio com alça, cintas, pés e cauda; 2 - Porta-filtro 

de alumínio com tela de inox, moldura de aperto e quatro manípulos (porcas) de aperto 

manual; 3 - Porta-motor de fibra de vidro, de forma cilíndrica, com flange para acoplamento 

ao porta-filtro; 4 - Indicador de vazão (rotâmetro), instalado numa aba lateral de alumínio e 5 

- Cabo de força de extensão, com interruptor. 

As coletas das Partículas Totais em Suspensão no ar (PTS) e do Material Particulado 

Grosso (MP10) foram realizadas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), Povoado Base Física, Zona Rural, Ipanguaçu/RN. A 

amostragem do PTS foi realizada com um Amostrador de partículas portátil – Handi-vol, com 

filtro de quartzo 110 mm de diâmetro, onde a passagem de ar pelo filtro do Handi-vol é de 80 

mm de diâmetro. A troca de filtro ocorreu a cada 24 horas, operando com uma vazão média 
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em torno de 0,23 m
3
/min. A amostragem do PTS ocorreram em dois períodos, um entre 

25/05/2016 à 15/06/2016 num total de 21 filtros amostrados, e outro entre 01/11/2016 e 

30/11/2016, totalizando 29 filtros.  O equipamento foi cedido pelo grupo de Pesquisa da 

Professora Drª Silvia Regina Batistuzzo de Medeiros do Departamento de Genética e Biologia 

Celular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A obtenção dos filtros ocorreu 

através do Programa de Recursos Humanos –PRH51 financiado pela Agência Nacional do 

Petróleo.  

Figura 6: Amostrador de partículas portátil, Handi-Vol (Fonte: DIAS, 2007). 
 

 

 

O instrumento do PTS opera da seguinte forma: as Partículas Totais em Suspensão 

(PTS) são aspiradas pelo motor aspirador e retidas em um filtro de quartzo circular. O 

aparelho permanece em operação por um período contínuo de 24 horas em cada amostragem, 

com capacidade de operação em torno de 230 L/min (0,23 m
3
/min). 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

Figura 7: Representação esquemática do abrigo (adaptado de DIAS, 2013) 
 

 

O filtro para amostragem de partículas em suspensão deve apresentar propriedades 

como possibilitar a retenção das partículas e ao mesmo tempo permitir a passagem do fluxo 

de ar, bem como prover a coleta de certa quantidade de amostra que facilite a determinação da 

concentração de PTS (MAGALHÃES, 2005). Os principais tipos de filtro são de fibra de 

vidro, fibra de quartzo recoberta com membrana de Teflon, celulose, fibra de quartzo, 

policarbonato e nitrato/acetato de celulose (EPA, 1999). Segundo Dias (2007) existem alguns 

principais tipos de filtros no mercado, o “padrão” (referência E55) e o de “qualidade 

espectral” (referência E100) e o “quartzo” (referência EQTZ). O E55 e o E100 possuem 

características semelhantes como: baixa higroscopia, resistência a temperaturas de até 540°C 

e presença desprezível de material aglutinante. Normalmente os filtros E55 são utilizados para 

determinar PTS por processo gravimétrico, enquanto que os filtros E100, mais apurados e 

com baixo teor de contaminantes orgânicos e inorgânicos, são mais utilizados para medidas 

de traços metálicos e não-metálicos. O EQTZ é um filtro de alta pureza para coleta e análises 

de quantidades minúsculas (traços) de partículas no ar ambiente, é feito de sílica (fibras de 

microquartzo), normalmente utilizado para coletar amostragem e monitoramento de aerossóis, 
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em chaminé, além de ser utilizada para análise espectrofotométrica por absorção atômica, 

análise de fluorescência por raios-X e espectrográfica.  

O filtro utilizado neste trabalho para capturar PTS é do tipo EQTZ, da marca 

Energética, de dimensões 110 mm, com uma eficiência altíssima, superior a 99,9%, na 

retenção de aerossóis, com diâmetro acima de 0,3μm (DIAS, 2007). Para a captura de MP10 

o filtro utilizado é o “padrão” de fibra de vidro, mais indicado para o AGV.  

Inicialmente os equipamentos foram fixados na área da estação meteorológica do 

IFRN/Campus Ipanguaçu, sem fontes pontuais de contaminação. Para cobrir e proteger o 

motoaspirador do Handi-vol foi montado uma estrutura de abrigo, com 1,50 m de altura do 

solo, com livre acesso do ar ao redor do amostrador, visando que o aparelho capture o ar nas 

mesmas condições em que os seres humanos estão expostos. O amostrador foi montado 

horizontalmente dentro do abrigo. Na Figura 8 pode ser visualizado o local de instalação dos 

amostradores, localizados próximos à estação meteorológica do campus.  

Figura 8: Local de Instalação dos equipamentos (Fonte: Google Maps) 
 

 

 

3.4. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PTS E MP10 

 

Para determinar a concentração de PTS e MP10 os filtros passaram por processos de 

identificação, pesagem e análise. O fluxograma abaixo mostra de forma sucinta a sequência 

das etapas desses processos.  
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Figura 9: Fluxograma das etapas realizadas no trabalho. 

 

 

 

Individualmente os filtros foram identificados com um número específico, utilizando 

caneta esferográfica. A identificação é feita nos dois lados diagonais opostos do filtro, o mais 

próximo à borda do material, para que a tinta da caneta não interfira nas análises posteriores. 

Em seguida os filtros foram submetidos ao processo de desumidificação, onde os mesmos são 
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acondicionados em um dessecador de vidro com sílica-gel durante 24 horas, a fim de remover 

a umidade nelas contidas. Durante esse período é utilizado um termo-higrômetro com o qual é 

feito o controle da temperatura e umidade. O ideal é que a umidade permaneça em torno de 40 

% e a temperatura deve ser mantida constante em torno de um valor médio entre 15 e 30°C, 

podendo sofrer variação entre ±3 °C (DIAS, 2007). Todos os filtros foram inspecionados 

visualmente, a fim de rejeitar qualquer filtro com defeitos como: pequenos orifícios, 

partículas de poeira ou até não uniformidade do filtro. Após a coleta das amostras, o material 

é retirado do equipamento sendo manuseado pelas extremidades (usando pinça de material 

plástico), dobrado ao meio com o lado de coleta para dentro e colocados dentro de um 

envelope devidamente identificado. Posteriormente inicia-se a verificação das massas onde os 

filtros deverão ser pesados antes e após as coletas das amostras em uma balança analítica. A 

massa de cada filtro foi verificada três vezes e na sequência realizado o cálculo da média 

aritmética, visando diminuir os erros instrumentais e operacionais. Esses dados de massa 

inicial e final dos filtros dão início à análise gravimétrica. Todos os dados obtidos serão 

registrados individualmente na folha de campo. 

As amostras coletadas em campo serão submetidas a técnicas de caracterização 

elementares, morfológicas e químicas. Inicialmente realiza-se a análise gravimétrica 

(quantificação da concentração do material particulado presente nos filtros), posteriormente a 

análise via microscopia eletrônica de varredura com espectrometria de raios X por dispersão 

de energia (MEV/EDS). Em seguida realizou-se a retro-trajetória de dispersão e concentração 

dos poluentes através de HYSPLIT. 

3.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

3.5.1 ANÁLISE GRAVIMÉTRICA 

A análise gravimétrica é a técnica mais comumente utilizada para quantificar a 

concentração de partículas totais em suspensão presente nos filtros. É um procedimento de 

fácil acesso e de baixo custo. Após serem coletados os filtros eles deverão ser colocados 

novamente no dessecador por 24h para eliminar a umidade presente no material. Após o 

processo de equilibração da umidade (desumidificação), inicia-se o procedimento de 

pesagem, onde os filtros serão submetidos a uma sequencia de pesagem, para diminuir as 

incertezas onde das três primeiras medidas de massa deverão ser calculadas a média 

aritmética. Na análise gravimétrica, os filtros foram pesados antes e após as amostragens em 

uma balança analítica, modelo AUY – 220 Shimadzu com resolução de 0,1 µg no Laboratório 
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de Química do IFRN. A concentração de partículas totais em suspensão (Cp) nas condições 

padrão (25°C, 760 mmHg ) é determinada de acordo com as normas técnicas 2007do Handi-

vol orientada por DIAS (2007)  nas equações abaixo: 

 

eq. 1 

 
 
 
 
 

Cp = concentração de partículas totais em suspensão nas condições padrão, μg/m
3 

Mf = peso final do filtro (com coleta), g 

Mi = o peso inicial do filtro (limpo, sem coleta), g. 

Vp = volume total de amostrado em unidade padrão de volume, m
3
.  

10
6
 = fator de conversão, μg/g 

 

 
O cálculo do (Vp) é dado pela equação 2. 
 
 
 

V p = (Qm)(t) eq. 2 
 
 
 

Vp = volume total de ar amostrador em unidade padrão de volume, m
3
 padrão 

Qm = vazão média do amostrador corrigida para as condições padrão, m
3
 padrão/min 

t = tempo decorrido de amostragem, min 

 

3.5.2 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA EQUIPADA COM 

DETECTOR DE ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS-X (EDS) 

 

Com a pretensão de analisar a morfologia das partículas em suspensão atmosférica do 

Vale do Açu, a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma ferramenta essencial para 

determinar aspectos morfológicos e químicos das partículas encontradas. Para realizar essa 

análise utiliza-se um equipamento denominado de Microscópio Eletrônico de Varredura, 

aparelho capaz de detectar imagens de alta resolução e uma ampliação aproximada de 

300.000 vezes. O EDS é um detector instalado no Microscópio Eletrônico permitindo a 

determinação morfológica de partículas com diâmetro reduzido (<5 µm), no caso das análises 

de material particulado esse detector é de suma importância, uma vez que essas partículas 

variam de 1 µm á 100 µm. Hoje a Microscopia Eletrônica de Varredura tornou-se uma 

Cp= (Mf- Mi) x 10

6

 

Vp 
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ferramenta bastante eficiente e por isso, de suprema importância na caracterização 

microestrutural de materiais (UGUCIONI, 2005). Essa técnica inicia-se com a padronização 

do filtro em “branco”, esse filtro é idêntico ao utilizado durante as coletas que deverá ser 

submetido ao Microscópio Eletrônico de Varredura (aparelho capaz de detectar imagens de 

alta resolução e ampliação) para serem detectados os elementos representativos no filtro. 

Posteriormente serão realizadas as análises com os filtros coletados em campo. Diversos 

estudos já foram realizados buscando a caracterização morfológica das partículas suspensas 

no ar. Paoletti et al. (2001) e Xie et al. (2005) coletaram amostras de material particulado nas 

cidades de Roma e Guiyang-China, respectivamente. Paoletti et al. (2001) identificou através 

da MEV cerca de 7 diferentes grupos como: Partículas de carbono, de metais, sulfatos, 

silicatos, carbonetos, entre outros. Xie et al. (2005) utilizou a Microscopia Eletrônica de 

Varredura equipada com detectores de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), para obter 

micrografias de alguns tipos de partículas, nomeando-as de acordo com os aspectos 

morfológicos e a composição química. Foram analisadas 500 amostras contendo 2.300 

partículas no total. O autor identificou aproximadamente 17 tipos diferentes de resíduos de 

partículas, dentre elas estão: Resíduos de fuligem liberada da combustão e queima de carvão, 

resíduos de ferro e partículas biológicas (pólen). 
 

No Brasil Couto (2007) e Marques (2000) realizaram estudos de caracterização de 

material particulado utilizando a MEV/EDS. Couto (2007) realizou um estudo pioneiro de 

caracterização do Material Particulado na Região Metropolitana de Recife, identificando em 

sua maior parte partículas de caulinita e resíduos de siliomagnésio. Marques (2000) realizou 

seu estudo com o material particulado atmosférico da cidade de São Carlos – São Paulo com 

ênfase nos metais associados à composição do ambiente atmosférico da cidade. Ele concluiu 

que o volume depositado de partículas nas amostras não era uniforme, variando assim a 

composição química em cada parte das amostras. Segundo Ferreira et. al. (2011), Miranda et 

al. (2002), Conner et al. (2004), Xie et al. (2005), Tasic et al. (2006), Wang et al. (2008), 

Pipal et al. (2011) e Li et al. (2011) o MEV/EDS é muito utilizado na caracterização 

individual do tamanho, morfologia e composição química das partículas.  

Realizado através da Microscopia Eletrônica de Varredura acoplado com Energia 

Dispersiva de Raios-X (MEV/EDS), a técnica de análise foi realizada com o uso do 

Microscópio Eletrônico de Varredura da marca Hitachi TM-3000 (Figura 10) do 

Departamento de Engenharia de Materiais da UFRN. As imagens foram obtidas por elétrons 

retro espalhados operando com 15 kV, as amostras foram analisadas em diferentes aumentos: 

100x, 500x, 1000x e 2000x. O Microscópio Eletrônico de Varredura, MEV (Scanning 
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Electron Microscope, SEM) é um equipamento versátil que permite a obtenção de 

informações estruturais e químicas de amostras diversas. Para estudar individualmente as 

partículas coletadas foram retirados dos filtros o equivalente a uma área de 1 cm
2
 e depositada 

uma camada de carbono de aproximadamente 0,25 nm para aumentar a condutividade da 

amostra.  

Figura 10: Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) acoplado com EDS 
 

 

3.5.3 FLUORESCÊNCIA DE RAIO-X 
 

A técnica analítica nuclear instrumental de FRX - Fluorescência de raios-X é de 

enorme importância na análise multielementar, ela quantifica as concentrações das seguintes 

espécies químicas: Magnésio (Mg), Alumínio (Al), Silício (Si), Fósforo (P), Enxofre (S), 

Cloro (Cl), Potássio (K), Cálcio (Ca), Titânio (Ti), Vanádio (V), Cromo (Cr), Manganês 

(Mn), Ferro (Fe), Níquel (Ni), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Bromo (Br), Ródio (Rh), Chumbo 

(Pb) e tem sido utilizada na avaliação semi-quantitativa da composição química em vários 

tipos de amostras, inclusive as de material particulado. Cada amostra foi retirada da parte dos 

filtros localizados entre a região da borda e a parte central. Esta técnica vem sendo utilizada 

principalmente para amostras sólidas, permitindo a determinação simultânea ou sequencial da 

concentração de vários elementos, sem a necessidade de destruição da amostra, ou seja, de 

modo instrumental, sem nenhum pré-tratamento químico. Os raios-X emitidos pelo tubo de 

Ródio excitam os elementos constituintes das amostras, que, por sua vez, emitem linhas 
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espectrais com energias características do elemento e cujas intensidades estão relacionadas 

com a concentração do elemento na amostra (NASCIMENTO FILHO, 1999). 

Para as medidas de fluorescência de raios-X, foi utilizado o Espectrômetro de Bancada 

EDS-720, Shimadzu Corporation juntamente com o software do equipamento, objetivando-se 

conhecer as concentrações de cada elemento que se encontra presente nos filtros. O 

equipamento utilizado encontra-se localizado no Departamento de Engenharia de Materiais da 

UFRN.  Os filtros de quartzo foram colocados em anéis, onde ocorre o bombardeamento da 

amostra com fótons de raios-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).  

 

3.5.4 MODELO DE TRAJETÓRIAS HYSPLIT 
 

Para as análises da região de proveniência do material particulado medido, através de 

simulações de trajetória dos poluentes, foi utilizado o modelo HYSPLIT (Hybrid Single-

Particle Langrangian Integrated Trajectory) versão 4.0, desenvolvido pela NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration) em  parceria com a Australian  Bureau of 

Meterology, disponível no site https://ready.arl.noaa.gov/index.php e descrito em detalhes por 

DRAXLER et al., (1997, 1998, 2014). Esse modelo é constituído por um sistema completo 

computacional que possui capacidade de realizar cálculos de trajetória simples até dispersão 

complexa e simulações de deposição. Utilizaram-se os dados meteorológicos do 

NCEP/NCAR que são dados de resolução horizontal de 0.5° de longitude por 0.5° de latitude 

e uma resolução vertical de 17 níveis, assim como do GDAS (Global Data Assimilation 

System). 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.  

Inicialmente foram inseridas as coordenadas geográficas do local de amostragem (5° 

53´ 28´´de latitude sul e 36° 87´ 56´´de longitude oeste do meridiano de Greenwich). As 

simulações numéricas das trajetórias dos aerossóis foram feitas na versão online do modelo 

HYSPLIT. O HYSPLIT calculou retro-trajetórias dos dias que obtiveram as maiores 

concentrações do material particulado, utilizando o local de amostragem, para identificar a 

região de onde estariam sendo emitidas essas partículas.  

O estudo com o modelo HYSPLIT foi realizado utilizando o local de onde foram 

capturadas as amostras, para simular retro-trajetórias com a finalidade de verificar a origem 

das partículas medidas.  

https://ready.arl.noaa.gov/index.php
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 ANÁLISE DA METEOROLOGIA DO LOCAL DE AMOSTRAGEM 
 

Conhecer a qualidade do ar é essencial para determinar ações de controle da poluição. 

A poluição deve ser medida não só pela concentração de poluentes na atmosfera, mas também 

por outros fatores como a topografia local, o grau de exposição do receptor e condições 

climáticas, uma vez que esses fatores têm influencia direta no nível de poluição (VIEIRA, 

2009). As condições meteorológicas são de fundamental importância para o estudo do nível 

da poluição atmosférica, devido à influência do tempo de duração do poluente no local 

disseminado. Isso ocorre, porque, assim que o poluente é lançado para a atmosfera sofre a 

ação de variáveis meteorológicas como velocidade e direção do vento, taxa de precipitação, 

temperatura entre outras. Mendonça (2016) apresenta uma relação entre as condições 

meteorológicas e a má qualidade do ar de Curitiba, onde foram coletados em três estações 

dados horários de PTS na zona urbana da cidade. Estes dados foram tratados e 

correlacionados com dados meteorológicos através do índice de Pearson. Os resultados 

mostraram que a variável que mais influenciou na dinâmica do poluente foi a umidade 

relativa do ar.  

O perfil climatológico do local contaminado determinará o tempo de permanência de 

um determinado poluente no ar. O poluente pode transformar sua composição química, ou 

ainda, ser disperso para outros lugares, longes ou pertos do local de emissão. Características 

geológicas e morfológicas da região também influenciam no caminho percorrido pelas 

partículas dos poluentes, ou seja, relevo, existência de prédios, composição do solo e a 

vegetação existente também são características determinantes na dispersão desse material 

(VIEIRA NETO, 2008). A caracterização climática dessa pesquisa foi construída a partir das 

interpretações dos dados da estação meteorológica supra citada, bem como por meio dos 

gráficos produzidos neste trabalho que constituem resultados levantados.  

A apreciação dos dados referentes à umidade relativa do ar demonstrou que os maiores 

e menores índices foram uma umidade relativa média entre 26% e 90%, respectivamente.  

Jentzsch et al. (2013) relatam que muitas reações entre minerais de caráter alcalinos em 

material particulado são favorecidas à UR acima de 70% e que estas mesmas reações são 

desfavorecidas à UR abaixo de 50%. A direção de vento indica uma média da direção de 

vento de 231°, ou seja, a predominância de vento na região para o período amostrado foi de 

Sudoeste. A velocidade dos ventos oscilou no período entre 1,57 m/s (mínima) e 3,32 m/s 
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(máxima), respectivamente.  Em relação a temperatura, a média diária de temperatura 

encontrada  durante o período amostrado foi de 29,72 °C, com a temperatura máxima e a 

mínima da média de 37°C (06/06) e 20,2°C (05/06), respectivamente.  

 

Figura 11: Médias diárias dos dados meteorológicos medidos com a estação, no IFRN/ 

campus Ipanguaçu, para o mês de Junho/2016: Umidade (linha vermelha), Temperatura (linha 

azul), Direção de Vento (linha lilás) e Velocidade de Vento (linha verde). 

 

 
 
 

4.3. ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DO MATERIAL PARTICULADO 

AMOSTRADO 

4.3.1 CONCENTRAÇÃO DE MASSA  

 

As amostras de MP10 e PTS foram coletadas diariamente no IFRN da cidade de 

Ipanguaçu/RN. No período de 25 de maio de 2016 a 25 de junho de 2016 foram realizadas 

amostragens de MP10 com o Amostrador de Grande Volume e no período de 25 de maio de 

2016 a 15 de junho de 2016 foi amostrado o PTS com o Handi-vol. A Figura 12 apresenta as 

concentrações em massa para o período de junho de PTSjun e MP10. 
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Figura 12: Concentrações de massa do PTS (linha verde) e MP10 (linha vermelha) medidos 

em junho 2016 em Ipanguaçu, o Handi-vol e o AGV (MP10) possuem vazão de ar 

respectivamente de 0,23 m
3
/min e 1,13 m

3
/min.  

 

 

 

 A Tabela 3 apresenta uma estatística descritiva dos dados mostrando que o 

maior desvio padrão em relação à média, ocorreu para a concentração de PTS e MP10. Esta 

alta variabilidade está relacionada ao fato de que ocorreram quatro dias com valores extremos 

para o MP10, e três dias para o PTS. Observando o valor médio dos poluentes pode-se 

verificar que, no período avaliado, o ar de Ipanguaçu foi considerado de razoável qualidade, 

entretanto, o desvio padrão apresentado indica que em diversas ocasiões essa qualidade foi 

irregular. 
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Tabela 3: Média aritmética, desvio padrão, número de medições e índice de Pearson do 

material particulado (PTS, MP10) e variáveis meteorológicas (Temperatura, Umidade 

Relativa e Velocidade dos Ventos) medidos no local de amostragem. 

 

Variável n Mínimo 

(µ/m3) 

Máximo 

(µ/m3) 

Mediana 

(µ/m3) 

 

Média 

(µ/m3) 

Desvio 
padrão 

Índice 
de 

Pearson 
(PTSjun) 

Índice 
de 

Pearson 
(MP10) 

MP10 
(µg/m3) 

30 10,13 86,48 16,31 23,40 8,69 - - 

PTS 
(µg/m3) 

22 29,89 146,05 58,69 64,98 18,11 - - 

T (°C) - - - - 29,72 1,24 -0,28899 -0,25389 

U (%) - - - - 60,18 6,47 0,51673 0,39532 

V (m/s) - - - - 2,50 0,54 -0,32914 -0,33496 

 
 
 

O Boxplot apresentado na Figura 13 traz o menor e o maior valor de concentração de 

cada um dos pontos de monitoramento, sendo representados pelas linhas inferiores e 

superiores respectivamente. Além disso, apresenta a mediana de cada um dos pontos, que é o 

intervalo de 50% de valores centrais (LIMA, 2007). A Figura 13 foi produzida com as três 

medidas de concentração do material particulado com o objetivo de identificar valores 

considerados estatisticamente como outliers ou valores extremos. Nota-se que os valores nas 

três variáveis analisadas, PTSjun, PTSnov e MP10, apresentaram valores considerados 

atípicos. Para o PTSjun identificou-se um valor extremo acima de 100 µg/m
3
. O PTSnov 

apresentou um valor discrepante, mas, abaixo de 100 µg/m
3
. Nos dados do MP10 observa-se 

que em quatro dias analisados a variável apresentou extremos. As medidas mostram que esses 

valores ficaram entre 50 µg/m
3
 e 90 µg/m

3
.  O PTS caracteriza-se assim como sendo o valor 

de poluente dessa pesquisa com menor influência por extremos.  
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Figura 13: Gráfico tipo boxplot para as variáveis MP10 e PTS de junho e PTS novembro 

respectivamente.  

 

 

Nos valores referentes às concentrações do PTSjun em cada dia amostrado (Figura 

14), nenhum valor foi maior que o padrão primário de qualidade do ar estipulado pelo 

CONAMA que é de 240 µg/m
3
 para um tempo de amostragem de 24 horas. A OMS não 

determina média de concentração diária para PTS. Os resultados mostram que a região de 

estudo apresentou concentrações de PTS elevadas em determinados dias, mas, não ultrapassou 

os padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil durante o mês de junho. Diferentemente das 

pesquisas de Carvalho (2000) que estudou a concentração de partículas totais em suspensão 

nas cidades de Charqueadas e Sapucaia do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, no período 

de maio de 1997 a maio de 1998, cujos resultados mostram que a cidade de Sapucaia do Sul 

apresentou uma concentração de PTS mais elevado, fato que foi atribuído à proximidade do 

município com a rodovia BR-116. Porém os limites diários estabelecidos como padrão 

primário pela legislação brasileira (240 μg/m³) foram ultrapassados 9 vezes em Sapucaia do 
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Sul e 264 vezes em Charqueadas, chegando aos valores máximos de 700 μg/m³ e 300 μg/m³, 

respectivamente. Estudos de Queiroz (2007), Magalhães (2010), Lima (2007) e Sampaio 

(2007), também mostram que o padrão primário para PTS foi ultrapassado em alguns dias nas 

cidades de Sete Lagoas (647 µg/m
3
), Ouro Preto (285 µg/m

3
) e Uberlândia (514 µg/m

3
), 

respectivamente. 

Na Figura 15 são mostradas as médias diárias das concentrações de MP10 e observa-

se que em quatro dias ocorreram ultrapassagens do padrão diário de qualidade do ar 

estipulado pela Organização Mundial de Saúde  (OMS) que é de 50 µg/m³ nos dias 25/05 

(86,48 µg/m
3
), 26/05 (81,78 µg/m

3)
, 27/07(66,64 µg/m

3)
 e 07/06 (54,34 µg/m

3)
. Os  números 

obtidos revelam ainda que as concentrações são inferioresao padrão de qualidade do ar 

estabelecido pelo CONAMA 03/90 de 150µg/m
3
 para média diária com amostragem de 24 

horas, o local amostrado não atingiu o valor estabelecido pelo órgão em nenhum dia.  

Trabalhos como o de Albuquerque (2013) e Alexandrina (2015) determina a 

concentração de MP10 em cidades como Natal e Espírito Santo do Espinhal respectivamente. 

Albuquerque (2013) analisou amostras de MP10 e MP2,5 coletadas na Avenida Capitão Mor 

Gouveia, CTGAS-ER, na cidade de Natal/RN, no período de Janeiro a Dezembro de 2012, 

também com um Amostrador de Grande Volume (AGV), coletando um total de 231 amostras. 

Seus resultados para o MP10 obtidos mostraram que as médias mensais variaram de 8,92 a 

19,80 μg/m3 para o MP10 e para o MP2,5, as médias mensais variaram de 2,84 a 7,89 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.  

Alexandrino (2015) realizou uma avaliação dos níveis de concentração de material 

particulado (MP10) e determinou a distribuição dos elementos químicos deste material 

particulado presente no ar atmosférico do centro da cidade de São Carlos (São Paulo). As 

amostras foram coletadas diariamente entre 16 de abril de 2014 a 16 de abril de 2015. Foi 

utilizado um amostrador de grandes volumes (AGV-MP10), submetendo os filtros à análise 

gravimétrica para obtenção de concentração de massa do MP10, Fluorescência de Raios-X de 

Energia Dispersiva de (EDS) e a Espectroscopia de ruptura induzida por laser (LIBS) para 

identificação e quantificação da composição química elementar das amostras. A maior 

concentração média do período de doze meses amostrado foi de 70,41µg/m³ em agosto/2014 e 

a menor de 22,59µg/m³ em janeiro/2015. A média aritmética anual encontrada para o período 

de doze meses foi de 42,71µg/m, valor abaixo de 50 µg/m³ (CONAMA).  
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Vellingiri et al. (2015) realizaram um estudo sobre a caracterização de material 

particulado MP2,5 e MP10 em uma área central de Seul, Coréia do Sul). As amostragens 

foram em 2013. As concentrações médias diárias de ambos MP2,5 e MP10, foram: 26,6 ± 12,6 

e 45,0 ± 20,4 µg/m
3
, respectivamente. A concentração de MP2,5 excedeu ligeiramente o valor 

padrão anual de 25 µg/m
3
, recomendado pelo Ministério do Meio Ambiente da Coreia do Sul, 

enquanto que a de MP10 foi ligeiramente inferior ao valor padrão de 50 µg/m
3
. A comparação 

dos valores médios mensais de ambas as frações de MP apresentaram concentrações máximas 

em janeiro de 36,9 µg/m
3
 (MP2,5) e 59,7 µg/m3 (MP10) e concentrações mínimas em setembro 

de 28,1 µg/m
3
 (MP10) e outubro de 14,9 µg/m3 (MP2,5). Os resultados de uma análise de 

retrotrajetórias utilizando o modelo HYSPLIT sugerem que a poluição de MP na área de 

estudo é provável ter sido afetada por muitas fontes, como a poeira, emissões vulcânicas e 

atividades industriais nos países vizinhos com a China, Rússia e o Japão. 

 

Figura 14: Concentração de PTS em µg/m
3
 (Handi-vol com vazão de ar de 0,23 m

3
/min) para 

cada dia amostrado no mês de junho de 2016, a linha preta traçada representa o limite padrão 

para as PTS estabelecido CONAMA. 
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Figura 15: Concentração de massa do MP10 (AGV -MP10 com vazão de ar de 1,13 m
3
/min) 

em unidades para cada dia amostrado, as linhas vermelha e cinza traçadas representam os 

limites padrões estipuladas para o MP10 pela OMS e CONAMA respectivamente. 

 

 

 

É importante ressaltar que o HANDI-VOL e o AGV-MP10 possuem, respectivamente 

0,23m
3
/min e 1,13m

3
/min de valores da vazão média do ar, ou seja, a quantidade de partículas 

capturadas difere mesmo sendo coletados em circunstancias iguais, dificultando uma 

comparação entre as variáveis. Para suprir a diferença de vazão apresentada pelos 

equipamentos, foi necessário realizar uma padronização das variáveis, utilizando o logaritmo 

no software R e gerando um gráfico de dispersão , como pode ser visto na figura 16.  Por 

meio da transformação logarítma dos dados, observou-se que as concentrações dos Poluentes  

ajustaram-se satisfatoriamente a distribuição normal.  

Os testes de normalidade indicaram que a hipótese de normalidade univariada dos 

dados após transformação logarítmica é significante. Observa-se claramente a associação 

entre o logaritmo do MP10 com o do PTS, o valor do coeficiente de Pearson foi de 0,5, ou 

seja, existe associação positiva moderada entre as variáveis. Foi realizado um teste estatistico 

para correlação que foi significativo, comprovando estatisticamente a associação (valor 

p<0,05). 
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Figura 16: Gráfico de correlação entre o MP10 e o PTS com a linha de tendência  
 

 
 

Avaliou-se ainda a concentração de massa média em cada dia da semana,  apresentada 

na Figura 17. Foram desconsideradas as médias dos primeiros três dias, uma vez que, nessas 

amostragens houve interferência do uso do solo no local de amostragem. Nota-se que, em 

médias as terças-feiras e quartas-feiras apresentam concentrações mais elevadas que os 

demais dias da semana e que as segundas-feiras apresentam menor concentração. Algumas 

hipóteses foram analisadas como possíveis causas de aumento dessa concentração como o 

fluxo de veículos da região, influência de indústrias e foco de queimadas. O fluxo maior de 

veículos de passeio e de transporte de alunos para o IFRN justifica como uma das possíveis 

causas, além da utilização de lenha como matéria-prima para o funcionamento das cerâmicas 

da região. Segundo a pesquisa realizada por Tavares (2013), cerca de 32 indústrias cerâmicas 

da região do Vale do Açu funcionam com maior atividade durante a semana, reduzindo a 

produção durante o final de semana, justificando  assim o cenário de aumento de concentração 

de MP10 e consequentemente do PTS.   
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Figura 17: Avaliação da influência dos dias da semana na concentração de MP10 no período e 

local da amostragem. 

 

 

Figura 18: Mapa do local de amostragem, indústrias de cerâmicas mais próximas e direção 

predominante do vento. (Adaptado de: Google Earth) 

 

 

No mesmo período foram analisados os números de focos de queimadas para a região 

amostrada, que segundo as fontes de dados do programa de queimadas do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Figura 19), que utiliza todos os satélites que possuem sensores óticos 

operando na faixa termal-média de 4 um e que o INPE consegue receber.  São utilizados os 

satélites polares NOAA-15, NOAA-16, NOAA-18 e NOAA-19, as imagens MODIS dos 

satélites polares NASA TERRA e AQUA e as imagens dos satélites geoestacionários GOES-

12, GOES-13 e MSG-2. Cada satélite de órbita polar produz pelo menos um conjunto de 
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imagens por dia, e os geoestacionários geram algumas imagens por hora, sendo que no total o 

INPE processa mais de 100 imagens por dia especificamente para detectar focos de queima da 

vegetação.  Os satélites de órbita polar (NOAAs a 800 km de altura, e TERRA e AQUA a 730 

km), detectam frentes de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior. 

Para os geoestacionários, a 25 mil km de distância, a frente precisa ter o dobro de tamanho 

para ser localizada. Caso a queimada ocorra com menos que 30 metros de extensão e seja de 

pequena duração os satélites ocorrem imprecisão na localização dos focos de queimada. No 

período de amostragem não se verificou nenhum foco para as áreas próximas do local de 

amostragem. Com isso elimina-se a hipótese de aumento de concentração dos poluentes por 

queimadas na região. Teoricamente existe a possibilidade da ocorrências de queimadas 

inferiores às detectáveis por satélite, porém estas não são de costume na região. 

 

Figura 19: Número de focos de queimadas no Rio Grande do Norte (amarelo), localização de 

Ipanguaçu (bola preta) no mapa.  (Fonte: www.inpe.br/queimadas) 

 

 

 

 

http://www.inpe.br/queimadas


58 
 

4.3.2 RELAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E AS CONCENTRAÇÕES 

DO MATERIAL PARTICULADO 

 

Utizando os dados climáticos da estação local no perído de amostragem para a análise 

da relação entre a temperatura e as concentrações de material particulado, percebe-se uma 

relação discreta (Figura 20), onde encontram-se níveis mais baixos de concentração de 

poluentes com o aumento da temperatura, ou vice-versa. Analisando o gráfico da umidade 

relativa do ar (Figura 22) com a concentração do MP10/PTSjun para o mesmo período, 

observa-se correlação entre umidades maiores e menores concentrações ou vice-versa.   

Os resultados de PTS apresentados seguem as observações encontradas em Leite 

(2005), Vieira Neto et al. (2008), entre outros, os quais argumentam que o aumento da 

umidade relativa do ar, proporcionam maiores chances de serem obtidas menores 

concentrações de Partículas Totais em Suspensão. Os resultados de MP10 em relação à 

umidade relativa do ar apresentam casos atípicos da influencia dessa variável com a 

concentração de material particulado, havendo um decréscimo de umidade até um dia antes 

do aumento da concentração como explica a pesquisa desenvolvida por Saraiva (2002). 

 
 

Figura 20: Relação da concentração de MP10 e PTS com a Temperatura 
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Figura 21: Relação da concentração de MP10 e PTS com a Velocidade do vento 

 
 

 
 

 

Figura 22: Relação da Concentração de MP10 e PTS com a Umidade 
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Figura 23: Relação da Concentração de MP10 e PTS com a Direção de Vento 

 

 
 

 

4.4 ANÁLISE MORFOLÓGICA DO MATERIAL PARTICULADO 

 

A análise dos filtros mostra uma grande variedade de partículas, quanto de outros tipos 

de material particulado atmosférico, principalmente partículas de origem do solo. A técnica 

tem limitação em função da composição do filtro utilizado para a coleta do material 

particulado, devido ele ser composto de fibra de quartzo. Os filtros em branco apresentaram 

composição química média de 50.50% de Si e de 49.50% O, sendo que tais elementos estão 

presentes em 100% (Si e O) das amostras analisadas, representando apenas os elementos do 

filtro coletor. Na Figura 24 têm-se imagens obtidas no MEV do filtro branco, ou seja, o filtro 

de PTS não utilizado nas amostras, com um aumento de 100x e 500x respectivamente, onde 

se observa a presença de elementos químicos constituintes do filtro. Os filtros de quartzo 

possuem em sua composição o SiO2, por esse motivo o elemento silício e oxigênio será 

desconsiderado nesta pesquisa. As partículas desse estudo foram classificadas em quatro 

grupos: aglomerados, esféricas, placas e chapas. Nessa análise foram observadas estruturas na 

forma de aglomerados, com partículas de morfologia tubulares e angulosas. O EDS mostrou 

uma composição química bastante variada com a presença de K, Fe, Ca, Na, Mg, Zn, Al, S e 

Si nos filtros analisados. 
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Figura 24: Micrografias e EDS de filtro branco. a) 100x. b) 500x. c) e d) Composição dos filtros em massa de cada elemento químico obtidos por 

EDS. 
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Figura 25: Imagens de partículas de fuligem e cinzas voláteis originadas de fontes industriais; (A) Imagem de referência do Atlas do Micic et al. 

(2003); (B)  Composição elementar reproduzida pelo EDS; (C) imagem da partícula esferoidal obtida nas amostras do Vale do Açu; (D) 

Composição elementar reproduzida pelo EDS da amostra da imagem (C). 
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A Figura 26 tem perfil morfológico muito similar ao da amostra da Figura 25. Seu 

perfil aparente é arredondado e sua composição inclui os mesmos elementos químicos com 

exceção do Ba. Segundo a CETESB (2014), o bário (Ba) tem como principal fonte a emissão 

industrial, particularmente da combustão de carvão, óleo diesel e incineração de resíduos. No 

estudo de Santiago et al. (2015) partículas apresentaram uma maior frequência de K em 

relação aos outros grupos morfológicos, possibilitando ocorrência de queimadas na sua 

formação, fator reforçado pela presença de C e Cl (SANTIAGO, 2015). Geralmente o 

potássio é proveniente da queima de biomassa, queima de lixo, combustão de carvão 

(ZHANG et al., 2011; XIE et al., 2009).     
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Figura 26: (A) Imagem de partícula coletada; (B) e (C) Composição elementar reproduzida pelo EDS da partícula coletada. 
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A composição química referente à Figura 27 confirma a presença de elementos 

importantes como Ba e K (conforme visto nas Figuras 25 e 26), além de Si, Na, Ca, Zn, Mg, 

Cl e Fe.  
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Figura 27: (A) Micrografia de partícula coletada; (B) e (C) Composição elementar reproduzida através de EDS nas amostras utilizadas. 
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Outro tipo de partícula encontrada apresentou morfologia de superfície em forma de 

placa (Figura 28). Os principais óxidos encontrados nelas foram os de Al, Si, K, Fe e C, além 

da presença de Mg e Ca. Considera-se com isso que essas partículas possam ser uma mistura 

de fragmentos de origem do solo, ou de fontes industriais e veiculares.  Lima (2007) e 

Sampaio (2012) associaram a ressuspensão do solo aos elementos Al, Ca e Fe. Por outro lado, 

a presença do alumínio, silício e ferro pode indicar a existência de aluminosilicatos no 

material particulado e pode estar associado à atividade industrial. 
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Figura 28: Imagens de partículas de placas coletadas; (A) Imagem de referência de Santiago et al. (2015); (C) partícula em forma de placa 

coletada no local de estudo, (B) e (D) Composição elementar reproduzida pelo EDS da partícula coletada 
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A Figura 29 corrobora com a possibilidade da existência de aluminossilicatos no 

material particulado coletado, pois a sua composição revela a existência de 5 % em massa de 

alumínio e 7 % em massa de ferro, valor similar ao encontrado na amostra da Figura 27. Além 

disso, a morfologia dessas amostras é bastante semelhante, indicando que podem possuir 

estrutura química similar. 

 



71 
 

 

Figura 29: Imagens de partículas de placas coletadas; (A) Imagem de referência de Santiago et al. (2015); (B) partícula em forma de placa 

coletada no local de estudo e (C) composição elementar reproduzida pelo EDS da partícula coletada 
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Na Figura 30 está presente mais uma vez o alumínio e o ferro (constituintes dos 

aluminossilicatos), além de Si, C, K, Ca, Mg e S que são indicativos de material particulado 

proveniente da queima de combustível fóssil. 
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Figura 30: Imagens de partículas de fuligem e cinzas voláteis originadas de fontes industriais; (A) Imagem de referência de GALVÃO (2016); 

(C) Partícula coletada (B) e (D) Composição elementar reproduzida pelo EDS da partícula coletada. 
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Pelos estudos de Marques (2000), Bruno (2005) e Pozza (2005) realizados na cidade 

de São Carlos sobre o enxofre (S), na qual se traçou o perfil de emissão veicular, constatou-se 

que este elemento é característico da queima de óleo diesel usado por veículos automotores 

que circulam na cidade.  

A análise de predominância dos ventos no período de coleta dos filtros coletados 

mostra uma indicação de que essas partículas provêm de origem industrial, fato que se 

confirma nas Figuras 26, 27 e 28 com quantidades importantes de potássio (K), enxofre (S), 

cloro (Cl) e silício (Si) emitidos a partir da queima de biomassa. Porém, na imagem acima não 

se pode confirmar que há partículas de fuligem, uma vez que as amostras analisadas foram 

fixadas com fita de carbono antes de iniciar as análises de micrografias. 

 

4.5 CONCENTRAÇÃO E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO MATERIAL 

PARTICULADO 

 

A partir das coletas obtidas e análise por Fluorescência de Raio-X (EDS), foi possível 

identificar os elementos presentes na amostra através do espectro de energia. A Figura 30 

exibe uma análise qualitativa dos principais elementos químicos encontrados nas amostras 

para a localidade estudada. As concentrações foram calculadas em porcentagem.  

Detectaram-se dez elementos, sendo que a maior concentração encontrada foi a de 

Silício (Si), uma vez que o quartzo é o principal elemento constituinte dos filtros. Dentre os 

elementos químicos, destacam-se os de maior concentração: o Si, Ba, Zn, e Cl como pode ser 

visualizado na Figura 31.  O método utilizou-se de uma pequena amostra aleatória de cada 

filtro analisado no EDS, as médias da massa dos elementos detectados nessas pequenas 

amostras podem ser maiores se forem caracterizados com mais pedaços dos filtros.  

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 é um elemento 

proveniente da queima de biomassa. Santiago (2013) na sua pesquisa sobre o material 

particulado atmosférico no período de queimadas em Cuiabá revela que elementos como o K 

e Cl também são emitidos através de queima de biomassa por indústrias (SANTIAGO, 2013). 

Artaxo et al. (2006) destacaram que as concentrações de Al, Si e Fe (elementos associados à 
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ressuspensão de partículas do solo) aumentaram do período de seca para estação chuvosa. 

Para Barbosa (2007), pode ser identificado como fonte de ressuspensão do solo, pois 

apresenta associação com Al, Si, Sc, Ti, Mn, Zr, La que são elementos característicos da 

composição do solo.  Como esperado, as maiores concentrações foram para S e K, devido à 

queima da lenha (ASHRAE, 2007).  

 

Figura 31: Análise qualitativa dos principais elementos químicos em % encontrados nas 

amostras durante o período de coletas. 

 

 

 

 

4.5 MODELAGEM DAS RETRO-TRAJETÓRIAS ATMOSFÉRICAS DO MATERIAL 

PARTICULADO 

 As simulações numéricas de retro-trajetórias dos aerossóis foram feitas na versão 

online do modelo HYSPLIT, utilizando-se do banco de dados meteorológicos de reanálise. A 

direção da trajetória é a BACKWARD (retro-trajetória), calculando de onde a massa de ar 

medida veio, acompanhando o deslocamento no sentido negativo do tempo. A trajetória está 

construída em plano vertical.  

As simulações mostram o deslocamento das massas do ar com o material particulado, 

antes de chegar ao local de amostragem, no IFRN, campus Ipanguaçu. Os dados de entrada 

para a simulação, além dos dados climatológicos do vento e precipitação, são as medidas 

diárias de concentrações do MP10 e PTS emitidos durante os dias específicos do período de 
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simulação. Foram escolhidos dois dias de todo o período de amostragem com o objetivo de 

analisar as retro-trajetórias das partículas nestes dias no horário de 11:00h UTC, ás 08:00 

horas no horário local, horário que era realizada a troca de filtros.  

No dia 07/06 a análise de velocidade média do vento foi de 3,44 m/s, direção média do 

vento foi de 282ᵒ (noroeste), média diária da temperatura do ar de 29,9 ᵒC, de acordo com 

dados da estação meteorológica do local. A concentração de MP10 para este dia foi de 54,34 

μg/m
3
, maior que a do dia anterior (13,99 μg/m3) e posterior (18,39 μg/m

3
). A concentração 

de PTS para este dia foi de 91,31 μg/m
3
, também maior que a do dia anterior (63,47 μg/m3) e 

posterior (57,62 μg/m
3
).  O dia 12/06/2016 teve como velocidade média do vento de 2,74 m/s, 

direção média do vento foi de 253º (sudoeste), média horária da temperatura do ar de 29,42 

°C, de acordo com os dados da estação meteorológica instalado no local de amostragem, entre 

08h e 09h.  A concentração de MP10 para este dia foi de 29,61 μg/m3, maior que a do dia 

anterior (10,37 μg/m3) e posterior (11,16 μg/m3).  A concentração de PTS para este dia foi de 

46,22 μg/m
3
, menor que a do dia anterior (58,54 μg/m3) e maior que o posterior (29,89 

μg/m
3
).   

Foi utilizado o módulo de cálculo de trajetórias inversa do HYSPLIT para verificar a 

proveniência das partículas nos dias 07 e 12 de junho, pois no período coletado obtiveram 

concentrações altas de material particulado, desconsideram-se os três primeiros dias por 

interferência externa no local de amostragem.  

Na simulação, a trajetória a vermelha está associada a uma massa de ar que se 

movimenta aos 1,0 m de altitude, a trajetória a azul, ao movimento de uma massa de ar que se 

desloca aos 1,2 m de altitude e a trajetória a verde, a uma massa de ar que se desloca a uma 

altitude de 1,3 m. Considerou-se três alturas em relação ao solo nos quais as partículas 

poderiam tramitar, alturas em que os particulados foram capturados pelos equipamentos, e 

que apresentam as trajetórias das partículas presentes na atmosfera da cidade de Ipanguaçu. A 

simulação inicia-se às 11 UTC do dia 07/06/2016 e vai até as 11 UTC do dia 06/06/2016, da 

mesma forma como no dia 12/06/2016, iniciando às 11 UTC e terminando no dia 11/06/2016 

no mesmo horário (simulação retrógrada).  

 Ao analisar a Figura 32 e o grau de particulados retida no filtro coletado nestes dias, 

verificaram que essas partículas não ultrapassam os 500 metros de altura nas primeiras 24 

horas. A retro-trajetória das massas de ar mostra o deslocamento de uma parcela do ar, local 

onde estão as partículas ao longo do tempo. Isso ocorre devido à ação dos ventos e 

turbulências na atmosfera onde essa parcela de ar sofre deslocamento. A simulação mostra 

que as partículas alcançam alturas maiores às 00 UTC (21 horas locais), nos dias analisados. 
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As simulações revelam que as massas de ar estão vindas do sudeste em direção ao local de 

amostragem. Os dados de direção de vento medidos na estação meteorológica comparando 

com as retro-trajetórias de massas de ar verificadas no modelo não apresenta boa 

concordância. Os dados de direção de vento da estação meteorológica no local de amostragem 

diferem dos dados que o HYSPLIT disponibiliza. Algumas hipóteses foram levantadas para 

discussão dessa diferença. A primeira é que o HYSPLIT apresenta em seu modelo dados de 

reanálise do arquivo GDAS com resolução de 0,5 graus de latitude/longitude de cobertura 

global, podendo ocorrer falha na geração desses dados devido ao relevo, topografia ou outras 

influências climáticas específicas do local amostrado. A segunda hipótese poderia ser que a 

estação do local de amostragem estava há algum tempo sem manutenção dos sensores de 

vento e isso poderia ter causado algum dano ao sensor de direção de vento e tornado esses 

dados não tão confiáveis.  

Essas simulações mostram que as massas de ar podem está transportando o material de 

outras regiões mais distantes da região de estudo. Havendo possibilidades de influência tanto 

local quanto de transportes de poluentes de outras regiões mais distantes.  A região sudeste é 

onde está situada uma parte da BR 304, principal rodovia federal de acesso à região, bem 

como as indústrias e queijeiras artesanais. É importante ressaltar que este trabalho não 

verificou a fonte de emissão que estaria influenciando fortemente na concentração desse 

material, seria preciso um estudo mais aprofundado. Há probabilidade de que essas partículas 

serem advindas tanto de atividades antropogênicas circunvizinhas, quanto de pontos mais 

distantes do local de amostragem.  
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Figura 32: Simulações da retro- trajetórias das partículas dos dias 07/06/2016 e 12/06/2016 respectivamente. 
 
 

 



79 
 

5. CONCLUSÕES 
 

Esta pesquisa estudou a quantificação e caracterização física e química do material 

particulado MP10 e do PTS em Ipanguaçu/RN. No período de 25/05/2016 a 25/06/2016 

ocorreram as coletas para o MP10 totalizando 30 amostragens e para o PTS foram coletadas 

15 amostragens. No mês de novembro, no período de 01/11/2016 à 30/11/2016 foi coletado 

apenas o PTS.  Para atingir o objetivo, a campanha de monitoramento teve duração de 

aproximadamente dois meses. Realizou-se um total de 60 dias de medição, totalizando 45 

filtros amostrados.   

As médias diárias das concentrações de massa de MP10 ultrapassaram em quatro dias 

do padrão  diário de qualidade do ar estipulado pela Organização Mundial de Saúde  (OMS) 

que é de 50 µg/m³ nos dias 25/05 (86,48 µg/m
3
), 26/05 (81,78 µg/m

3)
, 27/07(66,64 µg/m

3)
 e 

07/06 (54,34 µg/m
3)

. Os valores das concentrações são menores que o padrão de qualidade do 

CONAMA (150µg/m
3
 ). É importante ressaltar que houve interferências nos três primeiros 

dias de amostragem.  

Os valores referentes às concentrações do PTS para o mês de junho em cada dia 

amostrado mostra que nenhum valor foi maior que o padrão primário de qualidade do ar 

estipulado pelo CONAMA que é de 240µg/m
3
 para um tempo de amostragem de 24 horas. A 

OMS não determina média de concentração diária para PTS. No mês de novembro o mesmo 

ocorreu com as concentrações do PTS que ficaram entre 44,75 µg/m
3 

à 81,25 µg/m
3. 

 

  Apesar de algumas limitações na amostragem, a pesquisa apresentou resultados 

inéditos dentro do que se propôs Em Ipanguaçu foram identificados 10 elementos químicos 

nas concentrações de particulados atmosféricos e duas principais fontes de emissão: 

industriais e ressuspensão de poeira do solo.  

Os resultados das simulações das retro-trajetórias das partículas com o 

modeloHYSPLIT para dois dos dias analisados mostraram que a maior parte das 

concentrações se encontram dentro do raio de 10km e as massas de ar estão próximas a 

superfície, abaixo de 500 metros nas primeiras horas de simulação (entre 09 e 10 UTC).   

Embora este trabalho tenha realizado estudos que permitem uma abordagem sobre a 

poluição atmosférica pelo material particulado em Ipanguaçu, outros estudos se fazem 

necessários para possibilitar uma melhor compreensão da poluição emitida pelas indústrias de 

cerâmicas. Para os trabalhos futuros devem-se realizar campanhas com durações maiores, de 

pelo menos um ano, a fim de se avaliar a influência da sazonalidade nas concentrações do 
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MP10 e principalmente MP2.5 comparando os resultados com as diretrizes anuais da OMS e 

os padrões anuais da USEPA. Além disso, quanto maior o número de dados, menores são as 

incertezas para as médias e maior é a confiabilidade dos resultados. 

Conclui-se que mesmo com alguns problemas técnicos, a pesquisa foi relevante devido 

ao pioneirismo do estudo na região e será uma base importante para futuros estudos.  
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