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RESUMO 

Todas as formas de poluição ambiental possuem potencial deletério à saude 
humana, à fauna, à flora e ao meio ambiente de uma forma geral. A poluição do 
ar, que se traduz na presença de substancias diversas na atmosfera, alterando 
sua composição natural, tornando-a perigosa para todos os seres vivos que dela 
dependem, tem merecido uma atenção crescente. A diversidade de poluentes e a 
concentração destes na atmosfera é algo bem amplo e complexo. Por essa razão, 
e considerando outros aspectos como o perfil toxicológico de poluentes e as 
principais fontes de emissão atmosférica, vários países definem padrões da 
qualidade do ar para grupos específicos de poluentes. No Brasil, existem padrões 
para sete poluentes (CO, SO2, NO2, O3, PTS, PM10 e fumaça). Esse trabalho 
deteve-se na caracterização da concentração de PTS na atmosfera, 
especialmente a ocorrência de metais associados à essas partículas e os 
possiveis agravos à saúde humana. Para cumprimento de tal finalidade 
promoveu-se a coleta de material particulado na região central de Goiânia – GO, 
durante o inverno, no ano de 2011. Os metais definidos para análises foram: Al, 
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti, Pb e Zn. A coleta de PTS foi realizada pelo método 
do Amostrador de Grande Volume (AGV) e a detecção dos metais, com aplicação 
da espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 
OES). Os resultados demonstraram uma concentração de PTS que em nenhum 
momento ultrapassou o padrão primário para este poluente, definido pela 
Resolução CONAMA 03/90, realidade diferenciada quando observado o padrao 
estabelecido pelo Decreto 1.745/79 do Estado de Goiás, onde por 6 vezes as 
concentrações de PTS posicionaram-se acima desse padrão. As concentrações 
médias dos metais nas vinte e duas amostras do material particulado resultaram 
em valores considerados baixos em relação a padrões propostos por entidades e 
instituições internacionais (EPA, ASTDR e OMS) e, da mesma forma, quando 
comparadas a ocorrencia de metais em material particulado em outras cidades do 
País. A exposição humana a metais, especialmente os considerados tóxicos, em 
concentrações elevadas ou mesmo baixas, mas de forma prolongada pode 
provocar sérias consequencias à saúde, variando de simples reações alérgicas 
até doenças como cancer que pode levar a morte. Pelos resultados gerados, 
pode-se concluir, em linhas gerais, que a qualidade do ar, na regiao afetada pelo 
estudo, apresenta-se entre boa e regular e as concentrações de metais 
associados âs PTS não oferceu ameaças significativas à saúde da população. 
 
 
Descritores: Poluição atmosférica, Partículas totais em suspensão, Material 
particulado, metais, qualidade do ar, saúde. 

.   



 

ABSTRACT 

All forms of environmental pollution are potentially harmful to human health, fauna, 
flora and environment in general. Air pollution, understood as the presence of 
various substances in the atmosphere, altering its natural composition, making it 
dangerous for all living beings which depend on it, has received increasing 
attention. The diversity of pollutants and their concentration in the atmosphere is 
quite broad and complex. For this reason, and considering other aspects such as 
the toxicological profile of pollutants and the main sources of atmospheric 
emissions, several countries have set standards of air quality for specific groups of 
pollutants. In Brazil, there are standards for seven pollutants (CO, SO2, NO2, O3, 
PTS, PM10 (all acronyms are in Portuguese), and smoke). This research focus on 
the characterization of the concentration of PTS in the atmosphere, especially the 
occurrence of metals associated with these particles and the possible injuries to 
human health. To fulfill this purpose it was necessary to make the collection of 
material particles in the central region of Goiania - GO, during the winter of 2011. 
The analysis was set for metals: Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti, Pb, and Zn. 
The collection of PTS was performed through the Sampler of Great Volume (AGV 
in Portuguese) method and through the detection of metals, with the application of 
spectrometry of optical emission with inductively coupled plasma (ICP OES in 
Portuguese). The results showed a concentration of PTS which at no time 
exceeded the primary standard for this pollutant, as defined by the CONAMA 
Resolution 03/90, different reality when the pattern established by the Decree 
1.745/79 of the State of Goiás was observed, which demonstrated that for six 
times the concentrations PTS were above this standard. The average 
concentration of metals in the twenty-two samples of material particles resulted in 
values which were considered low in relation to the standards proposed by 
international agencies and institutions (EPA, ASTDR, and OMS in Portuguese), 
and, similarly, when compared to the occurrence of metals in material particle in 
other cities in the country. Human exposure to metals, especially those considered 
toxic, in high concentrations, or even in low ones but for a long period of time, can 
cause severe consequences to health, ranging from simple allergic reactions to 
diseases like cancer that can lead to death. Through the generated, we can 
conclude that, in general, the air quality in the region observed by the research 
varies from good to regular, and that the concentrations of metals associated with 
PTS does not present a significant threat to the health of the population. 

 
 

Keywords: Air pollution, total suspended particles, particulate material, metals, air 
quality, health. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente a sociedade experimenta processos econômicos e sociais 

que invariavelmente implicam altas taxas de urbanização, crescimento acelerado 

da atividade industrial e graves problemas ambientais. Nesse contexto, CASTRO, 

GOUVEIA & CEJUDO (2003) chamam atenção para a posição de destaque da 

poluição do ar na contaminação do meio ambiente, por afetar grandes parcelas da 

população e possuir diversos efeitos na saúde, merecendo, portanto maior 

atenção dos pesquisadores, nos últimos anos. 

A poluição atmosférica não é um fato recente, existem registros que dão 

conta de que ela se iniciou há séculos atrás. Para Aránguez et. al. (1999), é a 

partir do descobrimento do fogo pelo homem que surge a contaminação 

atmosférica antropogênica, ou contaminação atmosférica no sentido estrito, a qual 

tem exigido atenção, sobre tudo, a partir da revolução industrial e do uso massivo 

dos combustíveis fósseis como fonte de energia. 

São bastante conhecidos os diversos episódios agudos de contaminação 

do ar espalhados pelo mundo, onde além da intoxicação ocorreram mortes. 

Freitas et. al. (2004) relata alguns desses casos como o excesso de mortes em 

Londres nos anos de 1948 e 1952, onde foram descritos incrementos de 

aproximadamente 300 e 4.000 mortes, respectivamente. Outros desastres 

decorrentes da poluição do ar ocorreram anteriormente no Vale de Meuse, 

Bélgica e Donora nos Estados Unidos. No Brasil, nos anos 80/90 diversos 

estados de emergência foram decretados em Cubatão – SP (LISBOA e 

KAWANO, 2007).  
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A poluição atmosférica é um problema global. O adulto médio respira mais 

de 3.000 litros de ar a cada dia. As crianças respiram ar ainda mais por quilo de 

peso corporal e são mais suscetíveis à poluição do ar. Muitos poluentes do ar, 

como os que formam compostos smog urbano e tóxicos, permanecem no 

ambiente por longos períodos de tempo e são levadas pelo vento centenas de 

quilômetros de sua origem. Milhões de pessoas vivem em áreas onde poluição 

urbana, partículas muito pequenas, e poluentes tóxicos representam problemas 

sérios de saúde. Pessoas expostas a níveis suficientemente altos de 

determinados poluentes atmosféricos podem experimentar queimaduras em seus 

olhos, garganta irritada, ou dificuldades respiratórias. Exposição prolongada à 

poluição do ar pode causar câncer e danos a longo prazo para sistemas 

imunológico, neurológico, reprodutivo e respiratório. Em casos extremos, pode 

mesmo causar a morte (EPA, 2011).  

Os Padrões da Qualidade do Ar (PQA) instituídos em muitos países 

constitui instrumento de monitoramento da qualidade do ar a partir de parâmetros 

definidos com o objetivo de gerar informações sobre a poluição atmosférica e 

permitir ações para proteção das pessoas, da fauna, da flora e do meio ambiente 

de uma forma geral. No Brasil os PQA foram instituídos pela Resolução CONAMA 

03/90 e traz como poluentes atmosféricos a serem monitorados o material 

particulado total em suspensão (PTS); fumaça; particulado inalável (PM10); dióxido 

de enxofre (SO2);  monóxido de carbono (CO); ozônio (O3) e  dióxido de nitrogênio 

(NO2). 

No Brasil, a Resolução 03/90 do CONAMA, 1990 que instituiu os PQA, 

estabelece para o material particulado (PTS e PM10) que apenas a concentração 

total seja adotada como limite para os padrões de qualidade do ar. Entretanto, um 
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aspecto importante na avaliação da relevância ambiental das partículas em 

suspensão é a caracterização de espécies químicas tóxicas a elas associadas, 

mesmo que a legislação não determine o seu monitoramento (MAGALHÃES, 

2005). 

O Material Particulado, por si só, não se constitui em uma espécie química 

definida, mas num conjunto de partículas no estado sólido e líquido, as quais 

incluem poeiras, fumaças e aerossóis emitidas para a atmosfera por industrias, 

veículos, construção civil, arraste natural de poeiras (QUEIROZ, 2006).  

As partículas em suspensão 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 compostos orgânicos de baixa pressão de vapor que, de 

outra forma, não estariam presentes no ar em concentrações expressivas. 

Portanto, as partículas, além de poluentes, atuam como veículo de disseminação 

de outros poluentes, em provável efeito sinergético (MELO, 1997 apud 

MAGALHÃES, 2005). Metais tóxicos associados ao material particulado 

atmosférico são considerados nocivos à saúde porque eles podem ser absorvidos 

nos tecidos pulmonares durante a respiração (QUITÉRIO et al, 2000). Dessa 

forma, os metais influem nas funções biológicas afetando o desenvolvimento 

normal e o crescimento de tecidos do corpo, bem como seu adequado 

funcionamento (MOHANRAJ et. al. 2004 apud MAGALHÃES, 2005). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Pesquisar a ocorrência de metais no Particulado Total em Suspensão 

(PTS) no ar atmosférico de Goiânia, região central, e estabelecer relação entre 

estes e os riscos à saúde da população em face da ação biológica dos poluentes 

no organismo humano.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Realizar coletas periódicas do ar atmosférico em ponto previamente 

definido, de conformidade com a metodologia apropriada para os fins 

da pesquisa; 

§ Caracterizar qualidade do ar para a região do estudo considerada           

(Setor central de Goiânia), a partir da concentração diária do poluente 

atmosférico (PTS), no período de amostragem, por meio de análise 

comparativa com o Padrão desse poluente definida na Resolução 

003/90 do CONAMA; 

§ Pesquisar a ocorrência de metais no PTS, a partir de análise qualitativa 

e quantitativa dos filtros utilizados na amostragem; 

§ Pesquisar a ação biológica nos seres humanos dos principais poluentes 

encontrados na composição do PTS (metais). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 ATMOSFERA 

A atmosfera é uma espessa camada de gases contendo líquidos em 

suspensão e partículas sólidas que envolvem completamente a Terra, e junto com 

esta formam um sistema ambiental integrado. Esse sistema executa funções 

diversas que permitiram a humanidade sobreviver e se desenvolver em quase 

todos os lugares na superfície da terra (KEMP, 1998).   

De acordo com o INPE (2011), a atmosfera pode ser definida como uma 

camada de gases e partículas em suspensão presa à Terra pela força da 

gravidade.  Por ter peso ela exerce uma pressão sobre a superfície terrestre. Esta 

pressão é chamada pressão atmosférica.   

A atmosfera possui massa estimada em aproximadamente 5.1018 kg e é 

composta por cinco camadas, a saber: troposfera, estratosfera, mesosfera, 

ionosfera e exosfera. Esta estratificação é feita com base no gradiente térmico em 

função da altitude (MAGALHÃES, 2005). O ar se torna mais rarefeito quanto 

maior for a altitude. A troposfera é a única camada em que os seres vivos podem 

respirar normalmente.  

Holloway e Wayne (2010) ao comentar a composição  e estrutura da 

atmosfera, afirma que sua classificação  em camadas ou regiões distintas a 

exemplo da troposfera, ocorre em função da variação da temperatura, que assim 

com a pressão da atmosfera é normalmente influenciada pelas diferentes 

altitudes, conforme mostrado na figura 1. 
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Figura 1 - Estrutura vertical da atmosfera, Holloway e Wayne (2010). 

Quase toda massa da atmosfera, cerca de 90%, localiza-se nos primeiros 

30 km de altitude, sendo que 50 % estão concentrados nos primeiros 5 km. A 

região mais próxima à superfície da terra é chamada troposfera, sendo uma 
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camada de ar estreita e densa que contém praticamente toda a massa gasosa da 

atmosfera (75%), além de quase todo vapor d’água e aerossóis. É a zona na qual 

ocorrem a maioria dos fenômenos atmosféricos e onde a manifestação dos 

problemas ambientais globais - chuva ácida, turbidez atmosférica e aquecimento 

global - têm sua origem e alcança sua maior extensão, devido ao nível de 

intervenção humana a que está submetida (PIRES, 2005). A altura dessa camada 

é variável sendo mais espessa na região equatorial e menos espessa nos polos, 

sendo fatores de sua variação a latitude e estação do ano. A troposfera é a região  

que se estende desde o nível da superfície terrestre até cerca de 15 quilômetros 

de altitude (BAIRD, 2002). 

A camada seguinte, a estratosfera, é mais seca e contém grandes 

quantidades de ozônio, tendo uma importância científica grande em função dos 

processos de absorção e dispersão dos raios solares que ali incidem. A 

estratosfera é a parte da atmosfera que abrange aproximadamente dos 15 até 50 

quilômetros de altitude e que se encontra logo após a troposfera. As reações 

químicas a serem consideradas são de vital importância para a continuidade da 

saúde da camada de ozônio, que se situa na metade inferior da estratosfera 

(BAIRD, 2002). 

Acima da estratosfera estão as regiões quimiosfera (mesosfera) e 

ionosfera (termosfera), que influenciam diretamente na quantidade e na 

distribuição espectral da energia solar e nos raios solares cósmicos que alcançam 

as camadas inferiores.  Esta estrutura vertical da atmosfera, sua delimitação em 

várias camadas sobrepostas, está baseada no perfil de temperatura traçado na 

medida em que varia a altitude. 
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A camada superior da atmosfera fica a mais ou menos 900 km acima da 

Terra. O ar é muito rarefeito e as moléculas de gás "escapam" constantemente 

para o espaço. Por isso é chamada de exosfera (parte externa da atmosfera).  

A atmosfera é vital para o planeta, pois regula o clima e atua como 

reservatório e meio de transporte de substâncias indispensáveis à vida, como o 

oxigênio, dióxido de carbono e água, permitindo que tais substâncias sejam 

trocadas entre os seres vivos e o meio abiótico através dos ciclos 

biogeoquímicos. Além disso, a atmosfera protege a superfície terrestre das 

radiações ultravioletas provenientes do Sol e das radiações cósmicas, 

absorvendo-as quase inteiramente (MAGALHÃES, 2005). 

3.2 COMPOSIÇÃO DA ATMOSFERA 

O ar é uma mistura complexa de muitas substâncias com 

aproximadamente 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e os 1% restantes 

incluindo pequenas quantidades de substâncias como o dióxido de carbono, 

metano, hidrogênio, argônio, hélio, além de vapores orgânicos e material 

particulado em suspensão (PIRES, 2005).  

Os componente principais (desconsiderando o sempre presente, mas 

variável, vapor de água) de uma versão não poluída da atmosfera terrestre são 

nitrogênio diatômico (N2, cerca de 78% das moléculas), oxigênio diatômico (O2, 

cerca de 21 %), argônio (Ar, cerca de 1%), e dióxido de carbono (CO2, atualmente 

cerca de 0,04%). Embora, em principio, essa mistura de substâncias químicas 

pareça não – reativa nas camadas mais inferiores da atmosfera [...] na verdade, 

muitos processos químicos importantes do ponto de vista ambiental ocorrem no 

ar, seja esse puro ou poluído (BAIRD, 2002). 
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O Nitrogênio, o Oxigênio e o Argônio compõem com 99,99% dos gases 

permanentes. É importante salientar que alguns dos constituintes permanentes 

têm suas concentrações bastante variáveis, como o Dióxido de Carbono (CO2), o 

Monóxido de Carbono (CO) e o Metano (CH4). A concentração dos gases possui 

variações em função da altitude e, conseqüentemente, da pressão e temperatura. 

Além disso, a composição e a concentração dos gases da atmosfera sofrem 

influência da posição geográfica e das estações do ano (BRAIT, 2008). 

Para Hobbs (2000), ate aproximadamente 100 km de altitude (região 

correspondente a homosfera) em que os principais e maiores constituintes 

gasosos estão mais presentes, o ar é essencialmente uma mistura homogênea. A 

tabela 1 lista os principais constituintes da atmosfera, para essa região e suas 

concentrações típicas a poucos quilômetros da superfície terrestre. 
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Tabela 1 - Composição do ar atmosférico limpo. Adapatado de Hobbs (2000). 
Espécies químicas Concentração Fontes 

A – Gases com maior e 
menor participação   

Nitrogênio (N2) 78,08% Vulcânica e biogênica 
Oxigênio (O2) 20,95% Biogênica 
Argônio (Ar) 0,93% Radiogênica 
Vapor de água (H2O) Variável – até 4% Vulcânica e evaporação 

Dióxido de carbono (CO2) 0,036% Vulcânica, biogênica e 
antropogênica 

B – Constituintes traço   
1. Espécies de oxigênio   
Ozônio (O3) 0 – 100 ppbv Fotoquímica 
Oxigênio atômico  0 – 10-2 cm-3 Fotoquímica 
2. Espécies de hidrogênio    
Hidrogênio (H2) 560 ppbv Fotoquímica e biogênica 
Peróxido de hidrogênio (H2O2) 109 cm3 Fotoquímica 
Radical hidroperóxila (HO2) 0 – 106  cm-3 Fotoquímica 
Radical hidroxila (OH) 0 – 106  cm-3 Fotoquímica 
Hidogênio atômico (H) 0 – 1 cm-3 Fotoquímica 
3. Espécies de nitrogênio   
Óxido nitroso (N2O) 310 ppbv Biogênica e antropogênica 
Ácido Nítrico (HNO3) 0 – 100 pptv Fotoquímica 
Amônia (NH3) 0 – 0,5 pptv Biogênica e antropogênica 
Cianeto de Hidrogênio (HCN) - 200 pptv Antropogênica (?) 
Dióxido de Nitrogênio (NO2) 0 – 300 pptv Fotoquímica 

Óxido Nítrico  0 – 300 pptv 
Antropogênica, biogênica, 
descarga elétrica atmosférica e 
fotoquímica 

Trioxido de Nitrogênio (NO3) 0 – 100 pptv Fotoquímica 
Nitrato de Peroxiacetila (PAN) 
(CH3CO3NO2) 

0 – 50 pptv Fotoquímica 

Dinitrogênio Pentóxido (N2O3) 0 – 1 pptv Fotoquímica 
Ácido Peroxidonítrico 0 – 5 pptv Fotoquímica 
Ácido Nitroso (HNO2) 0 – 0,1 pptv Fotoquímica 
3.1. Aerossóis de Nitrogênio   
Nitrato de Amônia (NH4O3) -10 pptv Fotoquímica 
Cloreto de Amônia (NH4Cl) -0,1 pptv Fotoquímica 
Sultato de Amônia (NH4)2SO4 -0,1 pptv Fotoquímica 
ppbv – parte por bilhão por volume; pptv – parte por trilhão por volume 
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Naturalmente, que em face das atividades naturais e antropogênicas e dos 

fenômenos físicos e químicos a composição da atmosfera apresenta-se bastante 

complexa e variada de região para região. Além dos gases permanentes, outras 

substâncias poderão ocorrer a exemplo de material particulado, fruto de emissões 

atmosféricas veiculares, de fontes estacionárias (indústrias principalmente) e de 

ressuspensão de material particulado pela ação dos ventos. 

3.3 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

O desenvolvimento industrial e urbano tem originado em todo o mundo um 

aumento crescente da emissão de poluentes atmosféricos. O crescimento das 

concentrações dessas substâncias, a sua deposição no solo, nos vegetais e nos 

materiais são fatores responsáveis por danos à saúde humana, redução da 

produção agrícola, danos às florestas, degradação das construções e de obras de 

arte e que, de uma forma geral, causam desequilíbrio nos ecossistemas 

(QUEIROZ, 2006). 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (2011), a poluição do ar é 

provocada por uma mistura de substâncias químicas, lançadas no ar ou 

resultantes de reações químicas, que alteram o que seria a constituição natural da 

atmosfera. Estas substâncias poluentes podem ter maior ou menor impacto na 

qualidade do ar, consoante a sua composição química, concentração na massa 

de ar em causa e condições meteorológicas. Assim, por exemplo, a existência de 

ventos fortes ou chuvas poderão dispersar os poluentes, ao passo que a 

presença de luz solar poderá acentuar os seus efeitos negativos.   

A poluição do ar esta associada diretamente com as emissões 

atmosféricas de fontes diversas (naturais e antopogenicas). Entretanto, conforme 
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Fenger (1998), a poluição atmosférica associa-se também as características da 

superfície urbana, como topografia natural e edificada, formas diferenciadas de 

uso do solo e com a reduzida quantidade de áreas verdes, contribuindo para o 

aumento da degradação do ar, especialmente nos grandes centros urbanos.  

De acordo com Nevers e Seinfeld (1995 apud LISBOA e SCHIRNER, 

2007) o processo de poluição do ar se resume a três momentos: (1) emissão de 

poluentes para a atmosfera; (2) transporte, diluição e modificação química ou 

física dos poluentes na atmosfera e (3) imissão dos poluentes, ver figura 2. 

                    

                   TRANSPORTE 
                     Ventos, Gradiente Térmico. 

                   
  

 
 
           EMISSÃO                                IMISSÃO 
    Aspecto Ambiental        Impacto ambiental 

 

            

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar e que, pela sua 

concentração, possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando 

inconveniente ao bem estar público, danos aos materiais, à fauna e à flora ou 

prejudicial para segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 

da comunidade (CETESB, 2011b).  

De conformidade com a Resolução CONAMA 03/90, poluente atmosférico 

é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 

concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis 

Figura 2 - Processo de poluição do ar, Lisboa e Kawano (2007). 
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estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: impróprio, nocivo ou ofensivo 

à saúde; inconveniente ao bem-estar público; danoso aos materiais, à fauna e 

flora e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades 

normais da comunidade. 

O nível de poluição atmosférica é medido pela quantidade de substâncias 

poluentes presentes no ar. A variedade das substâncias que podem ser 

encontradas na atmosfera é muito grande, o que torna difícil a tarefa de 

estabelecer uma classificação. Para facilitar esta classificação, os poluentes são 

divididos em duas categorias, os poluentes primários, aqueles emitidos 

diretamente das fontes de emissão e os poluentes secundários, aqueles formados 

na atmosfera através da reação química entre poluentes primários e componentes 

naturais da atmosfera. A medição sistemática da qualidade do ar é restrita a um 

número de poluentes, definidos em função de sua importância e dos recursos 

disponíveis para seu acompanhamento.  (CETESB, 2011).  

3.3.1 Classificação de poluentes Atmosféricos 

Segundo Magalhães (2005) os poluentes atmosféricos podem ser 

classificados em função de seu estado físico, estando dissolvidos na atmosfera 

como gases ou vapores, podendo se apresentar também nos estados líquido e 

sólido, finamente divididos, de tal modo que permanecem suspensos na 

atmosfera por um tempo considerável. Neste caso, forma-se um aerossol em que 

o ar é a fase contínua e as partículas líquidas ou sólidas constituem a fase 

dispersa. Segundo a classe química, os poluentes podem ser classificados em 

orgânicos, a exemplo dos hidrocarbonetos e alcoóis; e inorgânicos como os 

óxidos de nitrogênios.  
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Os poluentes lançados diretamente na atmosfera pela fonte que os 

produziu são chamados de poluentes primários; aqueles formados na atmosfera 

por reações químicas que ocorrem entre os poluentes primários e os constituintes 

naturais do ar são chamados de poluentes secundários (QUEIROZ, JACOMINO e 

MENEZES, 2007). Abaixo figura 3 ilustrativa das emissões atmosféricas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Essa classificação, adotada por vários países, auxilia na tarefa de 

monitoramento da qualidade do ar em vista da quantidade e diversidade de 

poluentes na atmosfera.  

3.3.2 Fontes de Poluição Atmosférica 

As fontes de poluição do ar são normalmente processos e atividades 

naturais e antrópicos que produzem a liberação de poluentes na forma de gases 

ou partículas para a atmosfera.  

São exemplos de fontes naturais de poluentes atmosféricos as emissões 

de gases provocadas por erupções vulcânicas, a decomposição de vegetais e 

Figura 3 - Poluentes primários e secundários, Agência Portuguesa 
do Meio Ambiente (2010). 
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animais, a ressuspensão de poeira do solo pelos ventos, a formação de gás 

metano em pântanos, os aerossóis marinhos, a formação de ozônio devido a 

descargas elétricas na atmosfera, os incêndios naturais em florestas e os pólens 

de plantas (MAGALHÃES, 2005). 

As fontes antrópicas de poluição do ar podem ser classificadas em fontes 

estacionarias ou fixas e fontes moveis. As fontes estacionárias resultam 

principalmente de atividades industriais em que estão presentes a combustão de 

materiais diversos (líquidos, sólidos e gasosos) e outros processos químicos e 

biológicos geradores de gases, além de processos mecânicos de geração de 

partículas. As fontes móveis são quaisquer fontes não estacionárias 

representadas por veículos automotores em conjunto com trens, aviões e 

embarcações marítimas e fluviais que fazem uso de combustíveis (principalmente, 

diesel, gasolina e álcool). Os poluentes mais associados às fontes móveis são: 

monóxido de carbono, hidrocarbonetos, material particulado, aldeídos, compostos 

de nitrogênio e de enxofre. Brait (2008) ao tratar das fontes de poluição 

atmosférica apresenta a tabela 2 para caracterização das principais fontes. 
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Tabela 2 - Fontes de poluição e poluentes associados, Brait (2008). 
 

Fontes Poluentes Classificação Tipo 

Fontes 
Estacionárias 

Combustão 

Material particulado 
Dióxido e trióxido de enxofre 
Monóxido de carbono 
Hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio 

Processo 
Industrial 

Material particulado (fumos, poeiras e névoas) 
Gases: SO2, SO3, HCl e Hidrocarbonetos 
Mercaptanas, HF, H2S, NOx 

Queima de 
resíduos sólidos 

Material particulado 
Gases: SO2, SO3, HCl e NOx 

Outros Hidrocarbonetos e material particulado 

Fontes Móveis 

Veículos 
automotores 

Material particulado, monóxido de carbono 
Óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e óxidos de 
enxofre 

Aviões e Barcos Óxido de enxofre e óxido de nitrogênio 
Locomotivas Ácidos orgânicos, hidrocarbonetos e aldeídos  

Fontes Naturais 
Material particulado (poeiras) 
Gases: SO2, SO3, HCl, NOx e Hidrocarbonetos 

Reações Químicas 
Poluentes secundários: Ozônio (O3) e aldeídos 
Ácidos orgânicos e nitratos orgânicos 
Aerossol fotoquímico, dentre outros 

  

3.3.3 Poluição Atmosférica e Meteorologia 

O monitoramento da qualidade do ar não deve traduzir-se apenas na 

detecção dos poluentes atmosféricos (dados qualitativos e quantitativos), pois 

para além dessa informação faz-se necessário compreender todos os processos 

presentes na ocorrência dos poluentes (emissão, transformações químicas, 

transportes, dispersão e imissão). Neste sentido, as condições meteorológicas 

cumprem papel relevante.   

A meteorologia Básica é definida como a ciência que estuda os fenômenos 

que ocorrem na atmosfera e está relacionada ao estado físico, dinâmico e 
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químico da atmosfera, as interações entre elas e a superfície terrestre subjacente. 

A Meteorologia no seu sentido mais amplo é uma ciência extremamente vasta e 

complexa, pois a atmosfera é muito extensa, variável e sede de um grande 

número de fenômenos (INMET, 2012).  

De acordo com Saldanha (2005), A meteorologia é um fator decisivo na 

determinação da qualidade do ar, através de diversos processos atmosféricos  

que  controlam  ou  influenciam  fortemente  a  evolução  das emissões,  das  

espécies  químicas,  dos  aerossóis  e  do  material  particulado.  Esses processos 

incluem o transporte horizontal e vertical, a mistura turbulenta, a convecção, a 

geração induzida pela luz dos óxidos de nitrogênio e as deposições seca e úmida 

na superfície. Ainda de acordo com a autora, as reações químicas que ocorrem 

na atmosfera, as quais podem dar origem aos poluentes secundários, são 

afetadas diretamente pela umidade relativa, energia solar, temperatura e pela 

presença de água liquida nas nuvens.  

Ao estudar a dispersão de poluentes na cidade de Porto Alegre, Cunha 

(2002), afirma que a distribuição das concentrações de poluentes na atmosfera 

dependem basicamente das condições de emissão e das condições 

meteorológicas, podendo alguns poluentes ser transportados a grandes distâncias 

antes de atingirem o nível do solo.  

Algumas condições meteorológicas, tais como, a estabilidade atmosférica, 

altura da camada limite planetária (CLP), umidade relativa do ar, inversão térmica, 

velocidade e direção do vento, estão diretamente ligadas a dispersão de 

poluentes Saldanha (2005). 

Segundo Vieira (2009) a temperatura é um parâmetro importante para a 

poluição do ar pela sua correlação com a intensidade da luz solar; sua alteração 
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sazonal e diária, que pode influenciar as reações fotoquímicas, com a formação 

dos poluentes secundários. Para a autora, a velocidade e direção dos ventos, 

expressas pela rosa dos ventos, podem correlacionar informações que permitem 

conhecer a direção das massas de poluentes do ar; identificando as fontes 

contribuintes e avaliando os resultados de medições. 

Para Moreira e Tribassi (2004) os processos de urbanização produzem 

radical mudança nas propriedades atmosféricas e da superfície de uma região, 

provocando, por exemplo, as ilhas de calor nas áreas urbanas, as quais 

apresentam uma influencia direta na capacidade difusiva da atmosfera e, 

portanto, sobre a diluição dos poluentes. Outro aspecto importante que os autores 

chamam atenção é a relação da estrutura urbana com a velocidade e direção dos 

ventos, já que normalmente, em face do efeito do atrito produzido pela superfície 

e a resistência oferecida pelos edifícios ao fluxo destes em relação à área rural, a 

velocidade dos ventos tendem a sofrer uma redução e sua direção fica 

condicionada pela estrutura viária, como se fossem corredores de ventos. 

O conhecimento das fontes poluidoras (tipos, localização, poluentes 

emitidos) associado ao conhecimento das dinâmicas atmosféricas torna-se 

fundamental para uma leitura consistente da poluição do ar e conseqüentes 

políticas de prevenção e combate à poluição atmosférica. 

Um estudo mais específico que pretenda identificar o comportamento dos 

poluentes (dispersão, deposição) e fontes contribuintes, necessitará de 

modelagem numérica, dada a complexidade dos processos relacionados. De 

acordo com Moreira e Tribassi (2004) os modelos matemáticos constituem-se 

instrumentos técnicos indispensáveis para a gestão ambiental, os quais são 

capazes de: descrever e interpretar os dados experimentais; controlar o tempo 
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real ou analisar a qualidade do ar; administrar as liberações acidentais e avaliar 

as áreas de riscos; identificar as fontes poluidoras; avaliar a contribuição de uma 

única fonte à carga poluidora e administrar e planejar o território. 

3.4 PADRÕES DA QUALIDADE DO AR 

Os padrões da qualidade do ar (PQA), de acordo com a Resolução 

CONAMA 03/90 referem-se às concentrações de poluentes atmosféricos que, 

ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 

bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente 

em geral e ainda ser prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às 

atividades normais da comunidade. 

Os padrões de qualidade do ar definem legalmente o limite máximo para a 

concentração de um poluente na atmosfera, que garanta a proteção da saúde e 

do meio ambiente. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos 

científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em 

níveis que possam propiciar uma margem de segurança adequada         

(CETESB, 2011).  

De acordo com a Resolução 003/90 do CONAMA, os Padrões da 

Qualidade do Ar se classificam em: a) padrões primários de qualidade do ar, 

definidos como sendo as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, 

poderão afetar a saúde da população e b) padrões secundários de qualidade do  

ar, definidos como sendo as concentrações  de poluentes abaixo das quais se 

prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o 

mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral.  
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Com algumas exceções, os poluentes atmosféricos considerados para 

definição da qualidade do ar são os mesmo em praticamente todos os países. No 

Brasil, a Resolução CONAMA 003/90, estabelece PQA paras os seguintes 

poluentes: particulado total em suspensão (PTS); fumaça; particulado inalável 

(PM10); dióxido de enxofre (SO2); monóxido de carbono (CO); ozônio (O3) e  

dióxido de nitrogênio (NO2). Na Europa, os países da Comunidade Comum 

Europeia, orientam o monitoramento de dióxido de enxofre; dióxido de nitrogênio; 

óxidos de nitrogênios; partículas em suspensão (PM10 e PM2,5); chumbo; 

benzeno; monóxido de carbono; ozônio; arsênio; cádmio; níquel; benzo(a)pireno, 

como indicador de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos; e mercúrio. Abaixo, a 

tabela 3, apresenta-se os Padrões Nacionais (Brasil) da Qualidade do Ar 

 
Tabela 3 - Padrões Nacionais da Qualidade do Ar, CONAMA 1990. 

 

Poluente Tempo de 
Amostragem 

Padrão 
Primário 

µg/m³ 

Padrão 
Secundário 

µg/m³  

Método de 
Medição 

partículas totais 
em suspensão 

24 horas1 
MGA2 

240 
80 

150 
60 

amostrador de 
grandes volumes 

partículas inaláveis 
(PM 10) 

24 horas1 
MAA3 

150 
50 

150 
50 

separação 
inercial/filtração 

fumaça 24 horas1 
MAA3 

150 
60 

100 
40 refletância 

dióxido de enxofre 24 horas1 
MAA3 

365 
80 

100 
40 pararosanilina 

dióxido de nitrogênio 1 hora1 
MAA3 

320 
100 

190 
100 quimiluminescência 

monóxido de carbono 

1 hora1 
 

8 horas1 

40.000 
35 ppm 
10.000 
9 ppm 

40.000 
35 ppm 
10.000 
9 ppm 

infravermelho 
não dispersivo 

ozônio 1 hora1 160 160 quimiluminescência 
    1 – Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.  
    2 – MGA - Média geométrica anual.  

3 – MAA - Média aritmética anual. 
       

Ainda conforme a Resolução 003/90 do CONAMA, os padrões de 

qualidade do ar serão o objetivo a ser atingido mediante a estratégia de controle 
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fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar a elaboração de Planos 

Regionais de Controle de Poluição do Ar. 

No Estado de Goiás, o Decreto estadual 1.745/79 que regulamenta a Lei 

8.544/78, dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente,  

trata da poluição atmosférica e estabelece PQA e critérios para episódios críticos 

de poluição do ar. No seu Art. 33, relaciona os seguintes poluentes para controle 

da qualidade do ar: partículas em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de 

carbono e oxidantes fotoquímicos.  A tabela 4 a seguir apresenta uma 

comparação dos PQA Nacionais com os PQA de Goiás. 

 
Tabela 4 - Padrão Nacional e Estadual da Qualidade do Ar, Resolução CONAMA 
03/90 e Decreto 1.745/79  
 

Dec. 1.745/79 Resolução CONAMA 03/90 

Poluente Tempo de 
Amostragem Padrão (µg/m³) Padrão Primário 

µg/m³ 

Padrão 
Secundário  

µg/m³ 
Partículas em 

suspensão (PTS) 
24 horas1 

MGA2 
120 
40 

240 
80 

150 
60 

partículas inaláveis 
(PM 10) 

24 horas1 
MAA3 - 150 

50 
150 
50 

dióxido de enxofre 24 horas1 
MGA2 

200 
60 

365 
80 

100 
40 

dióxido de nitrogênio 1 hora1 
MAA3 - 320 

100 
190 
100 

monóxido de 
carbono 

1 hora1 
8 horas1 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

Oxidantes 
fotoquímicos 

(ozônio) 

1 hora1 
8 horas1 

120 
60 

160 
- 

160 
- 

Fumaça 24 horas1 
MAA3 - 150 

60 
100 
40 

  
1 – Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.  
2 – MGA - Média geométrica anual.  
3 –  MAA - Media aritmética anual 

O Decreto 5.871 de 03 de dezembro de 2003 introduziu alterações no 

Regulamento aprovado pelo Decreto 1.745/79. Tais modificações, todavia, 
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referem-se exclusivamente à metodologia de avaliação de ruído ambiental, 

mantendo inalterados os padrões de qualidade do ar.  

Como é possível perceber, os padrões de qualidade do ar definidos pelo 

decreto 1.745/79 refere-se a quatro poluentes, enquanto a Resolução CONAMA 

estabeleceu PQA para sete poluentes. A legislação local não inclui padrões para 

Partículas Inaláveis (PM10), Fumaça e Dióxido de Nitrogênio. Entretanto, 

considerando que o decreto em questão está em vigor, deve ser observado, para 

os padrões existentes em ambos os níveis (estadual e nacional) eventuais 

diferenças nos valores e, dessa forma, que padrão atender para o território 

goiano. 

No caso de material particulado, se a designação PTS (Resolução 

CONAMA 03/90) corresponder a partículas em suspensão (Decreto 1.745/79), 

como se acredita ser, estar-se-ia diante de uma clara divergência em termos de 

valores para o PQA. O padrão definido para material particulado por meio do 

Decreto 1.74579, 40 µg/m³ de média anual e 120 µg/m³ de concentração máxima 

diária, corresponde à metade do que foi definido pelo CONAMA por meio da 

Resolução 03/90, no caso 80 µg/m³ para media geométrica anual e 240 µg/m³ 

referente ao padrão primário de concentração de PTS. 

Ao tratar da competência dos entes federativos, a Constituição Federal no 

seu Art. 24, inciso VI, afirma que compete à União, aos Estados e ao Distrito 

Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 

meio ambiente e controle da poluição. De acordo com o Art. 24, § 1º, no âmbito 

da legislação concorrente, a competência da União limita-se a estabelecer 

normas gerais. Por fim, conforme § 2º do mesmo artigo (Art. 24) a competência da 
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União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar 

dos Estados.  

Dessa forma, com base no Art. 24 da Constituição Federal e considerando 

que o Estado de Goiás possui legislação própria sobre a matéria, sendo que os 

padrões da Qualidade do Ar, definidos não contraditam com o estabelecido na 

Resolução CONAMA 03/90, o entendimento é que o padrão de concentração de 

material particulado (partículas totais) e a respectiva média anual a serem 

observadas são as definidas no Decreto 1.745/79 que regulamenta a Lei 

8.544/78. Entretanto, considerando que o órgão ambiental do Estado adota como 

parâmetro para PTS os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA 03/90, as 

análises realizadas neste trabalho terão como referencia principal tais padrões, 

mas não deixará de fazer alusão ao disposto no Decreto 1.745/79. 

Com vistas ao monitoramento da qualidade do ar e sua preservação, o 

referido Decreto, 1.745/1979, em seu Art. 24, dividiu o Estado em 16 (dezesseis) 

regiões, denominadas regiões de controle de qualidade do ar (RCQA), as quais 

deveriam coincidir com as microrregiões homogêneas do Estado de Goiás. 

Atualmente são 18 microrregiões de Goiás, definidas pelo IBGE, por meio 

Resolução – PR nº 11 de 05 de junho de 1990, conforme figura 4.  
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Figura 4 - Mapa das Microrregiões do Estado de Goiás / RCQA, SEPIN (2012). 
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A região de controle do ar que envolve Goiânia corresponde a microrregião 

de nº 10 e inclui os seguintes Municípios: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, 

Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, 

Goianina, Guapo, Hidrolândia, Leopoldo de  Bulhões, Nerópolis, Santo Antônio de 

Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade, ver figura 5. 

 
 

 
O monitoramento da qualidade do ar em Goiás, exclusivamente para PTS, 

teve inicio em Goiânia, em 2000, por meio de três estações instaladas nas 

seguintes localidades: terminal de ônibus Izidória, setor sul; Praça Cívica, no 

centro e Praça do Trabalhador, na região central da cidade. No ano de 2002 foi 

instalada outra estação no Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. Esse  

Figura 5 - Microrregião de Goiânia, SEPIN (2012). Sem escala 
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monitoramento em Goiânia e Anápolis, foi interrompido em 2008 e retomado a 

partir de setembro de 2011 na Capital. 

Com o objetivo de prevenir grave e iminente risco a saúde da população, a 

Resolução CONAMA 003/90, em seu Art. 6º, estabelece também os níveis de 

qualidade do ar visando a elaboração do Plano de Emergência para Episódios 

Críticos de Poluição do ar, assim definido pela norma׃ 

 

Considera-se Episódio Crítico de Poluição do Ar a presença de 
altas concentrações de poluentes na atmosfera em curto período 
de tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas 
desfavoráveis à dispersão dos mesmos. (p.4) 

 

Para efeito de elaboração e execução do plano de emergência, no §2º do 

Art. 6º da Resolução foram estabelecidos os Níveis de Atenção. A 

responsabilidade pela elaboração e, se for o caso, execução do referido plano fica 

a cargo de governos municipais e estaduais. A declaração dos estados de 

Atenção, Alerta e Emergência requer, além dos níveis de concentração atingidos, 

a previsão de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes.  

As providências a serem tomadas a partir da ocorrência dos Níveis de 

Atenção e de Alerta têm por objetivo evitar que seja atingido o Nível de  

Emergência. O Nível de Atenção será declarado quando, prevendo-se a 

manutenção das emissões, bem como condições meteorológicas desfavoráveis à 

dispersão dos poluentes nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes, for atingida 

uma ou mais das condições enumeradas na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Critérios para episódios críticos de poluição do ar, Resolução 
CONAMA 03/90. 
 

Parâmetros Atenção Alerta Emergência 
Partículas Totais em Suspensão 

(µg/m³) – 24 horas 375 635 875 

    
Partículas Inaláveis 
(µg/m³) – 24 horas 250 420 500 

    
Fumaça  

(µg/m³) – 24 horas 250 420 500 

    
Dóxido de enxofre 
(µg/m³) – 24 horas 800 1.600 2.100 

    
SO2 x PTS 

(µg/m³) (µg/m³)  – 24 horas 65.000 261.000 393.000 

    
Dióxido de nitrogênio 

(µg/m³) – 1 hora 
1.130 2.260 3.000 

    
Monóxido de carbono 

(ppm) – 8 horas 15 30 40 

    
Ozônio  

(µg/m³) – 1 hora 400 800 1.000 

    
 

A CETESB, por meio do Decreto 8.468/76 também estabelece padrões da 

qualidade do ar e critérios para episódios agudos de poluição do ar, com um 

numero inferior de poluentes em relação a Resolução CONAMA 03/90. 

Entretanto, apresenta maior nível de rigor para ozônio no critério de episodio 

agudo de poluição do ar. Para os demais poluentes em comum (CETESB e 

CONAMA) apresentam os mesmos padrões e critérios.  

O Estado de Goiás, por meio do Decreto 1.745/79, Art. 52, 53 e 54, define 

os critérios para episódios agudos de poluição atmosférica para os quatros 

poluentes que regulamenta, sendo que as concentrações para caracterização dos 

níveis de Atenção, Alerta e Emergência, são basicamente os mesmos adotados 

pela Resolução CONAMA 03/90. 
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3.5 ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR 

A degradação da qualidade do ar é extremamente importante para a saúde 

publica. Exposições prolongadas a concentrações consideradas elevadas de 

poluentes atmosféricos ou episódios agudos de poluição do ar, podem provocar 

desde uma simples irritação na garganta ate óbitos; como nos casos já 

registrados inicialmente nesse trabalho.  

As informações diárias sobre a qualidade do ar para a população, 

especialmente nas localidades onde a poluição atmosférica é relevante, torna-se 

um dos principais meios de proteção da sociedade afetada. Como as informações 

relativas ao PQA podem oferecer dificuldades de compreensão para o publico 

leigo nesse assunto, países como os EUA instituíram o Índice de Qualidade do Ar 

(IQA) que traduz para a população os riscos à saúde relacionados com a 

qualidade do ar, em intervalos diários ou mesmo horários.  

No Brasil, desde 1981, a CETESB adota o IQA para informar diariamente a 

população sobre as condições do ar. O índice de qualidade do ar é uma 

ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o processo de divulgação da 

qualidade do ar e foi criado usando como base uma longa experiência 

desenvolvida no Canadá e EUA. 

Segundo Lisboa e Kawano (2007), a estrutura do IQA adotada pela 

CETESB contempla cinco poluentes definidos na Resolução CONMA 03/90, que 

são: dióxido de enxofre (SO2); partículas totais em suspensão (PTS); partículas 

inaláveis (MP10); fumaça (FMC); monóxido de carbono (CO); ozônio (O3) e 

dióxido de nitrogênio (NO2), sendo que para cada poluente medido é calculado 

um valor índice e correlacionado com a qualidade do ar. Para efeito de divulgação 
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é utilizado o índice mais elevado de uma estação, isto é, a pior situação. A 

fórmula adotada para o calculo do índice, descrita por Kiely (1996, apud Lisboa e 

Kawano, 2007) é apresentada na figura 6.  

 
Índice = Índice inicial +     Índice final – Índice inicial      X  (Conc. medida – Conc. inicial ) 

            Conc. final – Conc. inicial 

 

Onde: Índice – índice da qualidade do ar desejado; 

 Conc. medida – concentração medida 

 Conc. inicial – concentração inicial da faixa onde se encontra a concentração medida 

 Conc. final – concentração final da faixa onde se encontra a concentração medida 

 Índice inicial – valor do índice correspondente à conc. inicial 

 Índice final – valor do índice correspondente à conc. final  

    

  Atendido então o protocolo para informação da qualidade do ar (medição, 

relacionamento com padrões da Resolução CONAMA 03/90, calculo do IQA e 

definição da qualidade do ar) é feita então a comunicação aos cidadãos, seja por 

meio de equipamentos instalados em pontos centrais das cidades, pela mídia de 

uma forma geral, além de sites oficiais.  

O índice é construído adotando-se uma escala que vai de zero para além 

de 299, cujos intervalos estão associados a uma determinada qualidade do ar 

(boa, regular, inadequada, má e péssima) e a cores características, como 

mostrado na tabela 6. 

 

 

 

Figura 6 - Fórmula de cálculo do IQA, Lisboa e Kawano (2007). 
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Tabela 6 - Índice da Qualidade do Ar, CETESB, 2012 

A qualificação do ar adotada na construção do IQA está associada com 

efeitos à saúde da população, independente do poluente em questão. Isto é, se 

eventualmente a qualidade do ar informada por meio do IQA acusar a situação 

regular, isto significa dizer que pessoas do grupo social considerado sensível 

(crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), podem 

apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é 

afetada. Na tabela 7 é possível ser visualizado o significado os índices da 

qualidade do ar. 

 

 

 

 

Qualidade Índice MP10 
(µg/m3) 

O3 
(µg/m3) 

CO 
(ppm) 

NO2 
(µg/m3) 

SO2 
(µg/m3) 

  
Boa 0 - 50 0 - 50 0 - 80 0 - 4,5 0 - 100 0 - 80 

  
Regular 51 - 100 50 - 150 80 - 160 4,5 - 9 100 - 320 80 - 365 

  
Inadequada 101 - 199 150 - 250 160 - 200 9 - 15 320 - 1130 365 - 800 

  
Má 200 - 299 250 - 420 200 - 800 15 - 30 1130 - 2260 800 - 1600 

  
Péssima >299 >420 >800 >30 >2260 >1600 
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Tabela 7 - Índice da qualidade do ar e significados para cada faixa de 
qualidade, CETESB, 2012. 

 

Qualidade Índice Significado 
  

Boa 0 - 50 Praticamente não há riscos à saúde. 
  

Regular 51 - 100 

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e 
pessoas com doenças respiratórias e cardíacas), 
podem apresentar sintomas como tosse seca e 
cansaço. A população, em geral, não é afetada. 

  

Inadequada 101 - 199 

Toda a população pode apresentar sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e 

garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, 
idosos e pessoas com doenças respiratórias e 

cardíacas), podem apresentar efeitos mais sérios na 
saúde. 

  

Má 200 - 299 

Toda a população pode apresentar agravamento dos 
sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, 

nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e 
respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à 

saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas 
com doenças respiratórias e cardíacas). 

  

Péssima >299 

Toda a população pode apresentar sérios riscos de 
manifestações de doenças respiratórias e 

cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em 
pessoas de grupos sensíveis 

 

3.6 MATERIAL PARTICULADO 

3.6.1 Conceitos 

Para Brait (2008) material particulado corresponde a suspensões 

existentes no ar de substâncias sólidas e ou líquidas. De acordo com o autor, 

existem dois termos para designá-los: partículas e aerossóis. As partículas 

referem-se somente às substâncias sólidas, os aerossóis podem ser tanto 

líquidos como substâncias sólidas suspensas no ar. Neste sentido, alguns 

exemplos de particulados são: fuligem, partículas do solo, gotas oleagionosas, 

poeiras, névoas ácidas, fumaça, fumos e neblina. Por fim, o autor afirma que os 
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particulados podem ser produzidos na queima incompleta, moagem, corte, 

purificação etc. 

Segundo a Agência de Proteção Ambiental norte-americana 

(Environmental Protection Agency), EPA (2012) Partículas, também conhecida 

como a poluição de partículas ou PM, é uma mistura complexa de partículas 

extremamente pequenas, sendo constituídas por um número de componentes, 

incluindo ácidos (como nitratos e sulfatos), produtos químicos orgânicos, metais, 

gotas de líquidos e partículas de solo ou poeira. 

Baird (2002) ao se referir a material particulado afirma tratar-se de 

partículas finas de sólidos ou líquidos que se encontram suspensas no ar, em 

geral invisíveis, individualmente, a olho nu. De acordo com o autor, existem 

muitos nomes comuns para as partículas atmosféricas: “poeira e fuligem”  

referem-se a sólidos, enquanto “névoa” e “neblina” referem-se a líquidos. E ainda, 

um aerossol é um conjunto de partículas atmosféricas, sólidas ou gotículas 

liquidas, dispersas no ar, sendo o diâmetro dessas partículas inferiores a 100 µm. 

Outro termo utilizado para se referir a material particulado, nesse caso 

mais freqüente ao se tratar dessas partículas no meio ambiente do trabalho, é  

aerodispersóides, que segundo Willeke (1993 apud BRAIT 2008)  podem ser 

definidos como uma reunião de partículas, sólidas ou líquidas, suspensas em  um 

meio gasoso pelo tempo suficiente para permitir a observação ou medição, sendo 

que o tamanho das partículas presentes em um aerodispersóide varia na faixa de 

0,001 a 100 µm.  

Percebe-se, pelo o que assinala os autores citados, a existência de termos 

diversos para se referir a partículas em suspensão no ar. Material particulado, 

aerossol, aerodispersoides ou simplesmente partículas suspensas são termos 
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normalmente utilizados para se referir ao conjunto de partículas sólidas e liquidas 

com tamanho de até 100 µm que se encontram no ar. O CONAMA, por meio da 

Resolução 03/90, ao tratar dos padrões da qualidade do ar utiliza o termo 

Partículas Totais em Suspensão (PTS) para o conjunto de todas as partículas 

sólidas e liquidas em suspensão e Partículas Inaláveis (PM10) para material 

particulado com diâmetro não superior a 10 µm. 

3.6.2 Classificação do Material Particulado 

Ao contrario dos outros poluentes atmosféricos relacionados para a 

avaliação da qualidade do ar, em diversos países, o material particulado, não 

constitui espécie química própria uma vez que compreende, como já assinalado, 

uma mistura complexa de partículas sólidas e liquidas de tamanho e composição 

variados. Nessas condições muitos autores costumam abordar esse poluente a 

partir de três classificações: origem e processo de formação, tamanho e 

composição química das partículas. Tal classificação é normalmente considerada 

pela relevância ao se estudar a relação entre poluição atmosférica, saúde e meio 

ambiente. 

3.6.2.1 Origem processo de formação 

Alves (2005) classifica o material particulado em poluente primário e 

secundário. De acordo com a autora que adota o termo aerossol ou simplesmente 

partículas, as partículas primárias, aquelas lançadas diretamente na atmosfera 

pelas fontes que as produziu, são emitidas por múltiplas fontes naturais ou 

antropogênicas, abrangendo os processos de combustão, as erupções 
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vulcânicas, os fogos florestais, as emanações derivadas de certas atividades 

industriais e viárias, o “spray” marinho e alguns materiais biológicos.  

As partículas ou aerossóis secundários, segundo Alves (2005) constituem 

uma parte importante dos aerossóis e resulta de mecanismos de nucleação e 

condensação de produtos gasosos, podendo constituir-se em três categorias 

principais: aerossóis de sulfato, aerossóis de nitrato e aerossóis orgânicos 

secundários. A figura 7 apresenta a estrutura esquemática das fontes de emissão 

direta e os mecanismos subsidiários da formação dos aerossóis ou partículas em 

suspensão. 
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De acordo com a CETESB (2012) as principais fontes de particulado para a 

atmosfera são: veículos automotores, processos industriais, queima de biomassa, 

ressuspensão de poeira do solo, entre outros. O material particulado pode 
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Figura 7 - Representação esquemática dos mecanismos de formação do aerossol
atmosférico, Alves (2005). 
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também se formar na atmosfera a partir de gases como dióxido de enxofre (SO2), 

óxidos de nitrogênio (NOx) e compostos orgânicos voláteis (COVs), que são 

emitidos principalmente em atividades de combustão, transformando-se em 

partículas como resultado de reações químicas no ar 

Martins (2010) ao analisar a composição e toxidade do material 

particulado, durante o dia, na cidade de São Paulo, afirma que a poluição nos 

grandes centros urbanos é mais aparente com o crescimento populacional, o 

aumento da frota de veículos e de áreas industriais ao seu redor, gerando 

problemas relacionados à dispersão dos poluentes. O autor apresenta a figura (8), 

como representativa das principais fontes dos poluentes atmosféricos (aerossóis 

atmosféricos, gases e partículas). 

 

EPA (2012) ao divulgar as emissões de material particulado no Estado de 

Nova York, para o ano de 2008, relaciona como fontes deste poluente as poeiras, 

a combustão de combustíveis, as atividades agrícolas, os processos industriais, 

as fontes móveis, fontes diversas, incêndios e solventes. 

 

Figura 8 - Principais fontes de aerossóis, Martins (2010). 
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3.6.2.2 Composição química 

A composição química do material particulado é bem diversa, podendo ser 

classificada em partículas orgânicas e inorgânicas. Segundo Manahan (1994, 

apud Lopes, 2003) as partículas inorgânicas são compostas por vários elementos 

emitidos por fontes naturais com Al, K, I, Na, Si, Fe e Cl e outros introduzidos 

pelas atividades humanas, como Br, Cu, Mn, Ba, Zn, Mg, Pb, Ca, V, Ti, Be, Sn, Bi, 

Li, Cs, Cd, Co, Ni e Hg. Ainda de acordo com o autor, as partículas orgânicas têm 

origem na combustão, esfoliação de materiais poliméricos, materiais biológicos e 

transformações químicas em diferentes processos, envolvendo vários compostos 

orgânicos de classes e estruturas diferentes. 

O particulado inalável (partículas das modas fina e grossa menores que 10 

µm) é constituído por sulfatos, nitratos, amônia, aerossol carbonáceo, sais 

marinhos (NaCl), elementos de solo (Al, Ca, Fe, Si, Ti), metais (Cd, Cr , Cu , Ni, 

Pb, V, Zn e outros) e água. Diversos estudos relacionados aos efeitos da poluição 

na saúde mostram que a exposição ao particulado mais fino pode causar mortes 

prematuras e problemas respiratórios, pois é esta a fração que atinge as vias 

respiratórias inferiores (nível alveolar), onde os mecanismos de expulsão destes 

poluentes não são eficientes. Contudo, o particulado grosso é preocupante uma 

vez que tende a se acumular nas vias respiratórias superiores, agravando 

problemas tais como o da asma (QUEIROZ, JACOMINO E MENEZES, 2007). 

3.6.2.3 Tamanho da partícula 

 A classificação ou agrupamento das partículas a partir de sua distribuição 

continua separadas por classe de tamanhos tem merecido estudos por parte dos 

pesquisadores pelas características próprias que podem apresentar e o seu 
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potencial patológico. Segundo Alves (2005) merece destaque o estudo de Jung 

(1963) que propôs uma divisão geográfica dos aerossóis dividindo-os em 

aerossóis marinhos, continentais e “de fundo”, e classificou-os por tamanhos em 

partículas de Aitken (0,001-0,1 µm), grosseiras (0,1-1 µm) e gigantes (> 1 µm). 

Deve-se registrar que o tamanho da partícula é, em geral, associado ao diâmetro 

aerodinâmico equivalente, ou seja, ao diâmetro de uma esfera com densidade 

unitária e a mesma velocidade de queda. 

Whitby (1973 apud ALVES, 2005), iniciou a representação das 

distribuições por tamanhos em gráficos com eixos logarítmicos e introduziu os 

termos modo de nucleação (0,001-0,1 µm), modo de acumulação (0,1-1 µm) e 

modo das partículas grosseiras ou modo de sedimentação (> 1 µm), na tentativa 

de relacionar o tamanho das partículas com os processos de formação. Assim, no 

modo de nucleação incluem-se os aerossóis que resultam da conversão gás-

partícula; o modo de acumulação é formado por coagulação e condensação 

heterogênea; e o modo de sedimentação engloba as partículas produzidas por 

processos mecânicos. Abaixo, a figura 8 apresenta as características das 

partículas atmosféricas de acordo com o seu tamanho. 
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Uma classificação bastante comum entre diversos autores no que se refere 

ao tamanho da partícula é sua divisão em duas modas, a fina e a grossa. A moda 

fina diz respeito às partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 2,5 µm e a 

moda grossa corresponde a partículas com diâmetro entre 2,5 µm e 10 µm.  Essa 

Figura 9 - Característica das partículas por classe de tamanho e 
processo de formação, Alves (2005). 
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divisão, segundo Castanho (1999) é conveniente, pois as frações de diâmetros 

aerodinâmicos diferentes possuem propriedades físicas e químicas distintas, 

diferentes processos de emissão e remoção da atmosfera. A moda grossa é 

geralmente constituída por partículas primárias, formadas a partir de processos 

mecânicos, como ressuspensão de poeira de solo por ventos, sal marinho, cinzas 

de combustão e emissões biogênicas naturais. A moda fina contém partículas 

primárias geradas por processos de combustão por indústrias, veículos e 

partículas secundárias, provenientes da formação de partículas na atmosfera a 

partir de gases, como por exemplo, a formação de sulfatos a partir de SO2. Estas, 

por sua vez, possuem um tempo de permanência de dias a semanas na 

atmosfera e podem ser transportadas a longas distâncias por correntes de ar 

favoráveis, interferindo na química e na física da atmosfera, não somente em 

escala local, mas também em escalas regional e global (QUEIROZ, JACOMINO E 

MENEZES, 2007). 

A distribuição do tamanho da partícula, segundo Pozza (2009) é ditada 

pelo processo que gera o aerossol. As partículas inaláveis grossas resultam de 

processos mecânicos, operações de moagem e ressuspensão de poeira. 

Materiais geológicos tendem a dominar essa moda. Já as partículas inaláveis 

finas, de acordo com a autora, são geralmente emitidas por atividades como: 

combustão industrial e residencial, exaustão de veículos automotores, dentre 

outras fontes. Essas partículas se formam na atmosfera a partir de reações 

químicas de gases como SO2, NOx e compostos orgânicos voláteis que são 

emitidos principalmente em atividades de combustão. A tabela 8 apresenta as 

características principais das partículas finas e grossas. 

 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-52 

Francisco Edison Sampaio 

Tabela 8 - Comparação entre as frações finas e grossas, Pozza (2009). 
 

Característica Fração Fina Fração Grossa 

Formados de: Gases e gotículas Sólidos grossos 

Formados por: 

Reações químicas ou vaporização. 
Nucleação, condensação de 
núcleos, coagulação. Evaporação 
de gotículas as quais os gases 
dissolvem e reagem 

Quebras mecânicas (moagem, 
abrasão de superfícies, etc.), 
ressuspensão de poeira 

Composto de:  

Sulfatos, nitratos, amônia, carbono 
elementar, compostos orgânicos 
(ex: aromáticos) e metais (Pb, Cd, 
V, Cu, Zn, Mn). 

Poeira ressuspensa (do solo, de 
ruas). Cinzas de combustão. 
Óxido de elementos da crosta 
(Si, Al, Ti, Fe), CaCO3, NaCl, 
polém, esporos de fungos, 
fragmentos de plantas e animais. 

Solubilidade: Muito solúvel, higroscópio e 
deliquescente Pouco solúvel e não higroscópio 

Fontes: 

Combustão de carvão, óleo e 
madeira, combustíveis de 
automóveis. Transformações 
atmosféricas de NOx, SOx e 
compostos orgânicos. Processos 
de alta temperatura, fundições e 
moinhos de aço. 

Ressuspensão de poeira 
industrial e de solos espalhadas 
em ruas e estradas suspensas 
de atividades modificadoras do 
solo (mineração, agricultura de 
rodovias não pavimentadas). 
Fontes biológicas. Construção e 
demolição. Combustão 
incompleta de carvão de óleos. 
“spray” marinho. 

Distância de 
dispersão: 

Centenas de milhares de 
quilômetros 

Menos de uma dezena de 
quilômetros 

 

Baird (2002) ao comentar a distribuição das partículas em uma amostra 

de ar tipicamente urbana e o tempo de residência destas, afirma que pelo fato 

dessas partículas serem de distintas origens e composições, e terem sido 

formadas durante um período de tempo em lugares ao acaso, existe uma larga 

distribuição nos tamanhos de partículas presentes em qualquer massa de ar. 

Quanto ao tempo médio que esse material permanece em suspensão no ar  

apresenta a figura 9 abaixo para ilustrar. Nota-se que as partículas com raios 

entre 0,1µm e 10µm apresentam maior tempo de residência no ar, as demais, em 
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pouquíssimo tempo, se coagulam para formar partículas maiores ou  sedimentam-

se rapidamente por apresentarem maior diâmetro e, normalmente, maior massa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os aerossóis podem ser transportados e transformados durante sua 

permanência em suspensão na atmosfera, podendo sofrer alterações através dos 

processos de condensação ou evaporação, coagulação entre partículas, reação 

química e ativação na ocorrência de supersaturação, transformando-o em névoa 

ou nuvem. O aerossol pode ainda sofrer diferentes tipos de processos de 

remoção na atmosfera, que podem ser por deposição no solo (deposição seca), 

por incorporação em gotas de nuvens durante o processo de formação da 

precipitação (deposição úmida), ou ainda remoção pela chuva. Os diferentes 

processos de remoção do aerossol influenciam o seu tempo de residência na 

atmosfera, desde alguns dias a semanas, e, em virtude da distribuição geográfica 

das partículas e das diversas fontes, apresenta alta heterogeneidade em sua 
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Figura 10 - Tempo de resistência médio para as partículas 
de aerossol em função do seu tamanho, Baird (2002) 
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concentração e composição na Terra (SEINFIELD & PANDIS, 1998 apud NATALI, 

2010). 

3.6.3 Material Particulado e Saúde 

Segundo Freitas et al (2004) a relação entre danos à saúde e poluição 

atmosférica foi estabelecida a partir de episódios agudos de contaminação do ar, 

a exemplo dos dois episódios ocorridos em Londres, nos anos de 1948 e 1952,  já 

abordado neste trabalho. A disseminação do uso do computador, especialmente a 

partir da década de 80, segundo os autores, teria permitido a aplicação de 

técnicas estatísticas sofisticadas, o que contribuiu na realização de vários estudos 

espalhados pelo mundo. Esses estudos vêm demonstrando que mesmo em 

baixas concentrações os poluentes atmosféricos estão associados com efeitos na 

saúde.  

Diversos estudos têm demonstrado que a relação entre poluentes 

atmosféricos e saúde vai depender de muitos fatores: das características 

químicas do poluente; de sua concentração na atmosfera; do tempo de exposição 

e da idade das vítimas; do tempo de residência dos poluentes no ar e das 

condições meteorológicas que atuam de formas diversas, podendo dentre outras 

coisas promover o transporte dos poluentes de uma região para outra e favorecer 

ou não a dispersão desses.  

No caso do material particulado, além dos fatores acima descritos, devem 

ser acrescentados o tamanho da partícula e a composição química do aerossol, 

visto tratar-se de uma mistura complexa de partículas sólidas e liquidas e, 

portanto, não constituir uma espécie química própria.  
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Baird (2002) ao abordar a relação do material particulado com a saúde 

humana chama atenção para a importância de se considerar o tamanho das 

partículas nesse processo. Assim, afirma que existiriam razões diversas  para o 

fato de as partículas grandes serem menos prejudiciais para a saúde humana do 

que as pequenas. Essas razões, segundo o autor seriam especialmente:  

§ Como as partículas grosas sedimentam rapidamente, a exposição 
humana a essas partículas por inalação é reduzida;  

§ Quando inaladas, as partículas grossas são filtradas de modo 
eficiente pelo nariz (incluindo seus pêlos) e pela garganta e 
geralmente não são transportadas até os pulmões, ao contrario do 
que acontece com as partículas finas que usualmente chegam até 
os pulmões (e por isso elas são chamadas de respiráveis) e uma 
vez ali, podem ser adsorvidas nas superfícies das células e, em 
razão disso, causar danos a nossa saúde;  

§ A área superficial por unidade de massa para as partículas grandes 
é menor que para as pequenas, e assim, quando comparamos uma 
mesma massa, a capacidade das partículas maiores em transportar 
moléculas de gás adsorvidas até os órgãos do sistema respiratório, 
onde pode podem catalisar reações químicas e bioquímicas, é 
menor; 

§ Dispositivos, como precipitadores  eletrostáticos e filtros de manga 
usados para remover partículas de ar são eficientes apenas para 
remover partículas grossas, assim, embora um dispositivo possa 
remover 95% do total da massa de particulados, a redução da área 
superficial e de partículas respiráveis é muito menor. (p.147) 

 

Santos (2001) ao estudar a relação de material particulado (poeiras) com 

enfermidades, do ponto de vista ocupacional, afirma que a natureza das doenças 

e o grau de probabilidade de sua ocorrência em situações de  exposição a poeiras 

dependem da combinação  de  muitos  fatores,  a saber: a) distribuição de 

tamanho de partícula (que governa como a poeira entra no corpo, via inalação, e 

onde é depositada no trato respiratório); b) a concentração de poeira no ambiente 

(que governa quanto pode ser depositado) e c) a forma e reatividade das 

partículas (que governam o destino subseqüente e as respostas biológicas para a 
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presença das partículas em contato com tecidos vulneráveis). O Trato 

respiratório, segundo a autora pode ser representado conforme tabela 9. 

 

Tabela 9 - Divisão do trato respiratório em bases anatômicas de referência 
segundo o mecanismo de deposição das partículas, Santos (2001). 
 

Região Estruturas Anatômicas Localização Doenças Relacionadas 

1. Vias aéreas superiores 

Nariz 
Boca 
Nasofaringe 
Ortofaringe 
Laringofaringe 
Laringe 

Extratorácica 

 
 
 
Irritação do septo nasal, 
faringe e laringe, 
Câncer de faringe e 
laringe 

2. Região 
Traqueobronquial 

Traquéia 
Brônquios 
Bronquíolos (bronquíolos 
terminais 

Torácica 
(pulmonar) 

Broncoconstrição, 
Bronquite crônica e 
Câncer bronquial 

3. Região de Troca de 
Gases 

Bronquíolos respiratórios 
Dutos alveolares 
Sacos alveolares 
Alvéolos  

Alveolar 

Pneumoconioses, 
Efisema 
Alveolite e Câncer 
pulmonar 

 

A tabela acima revela a estrutura do sistema respiratório e as doenças 

relacionadas com cada região afetada pela deposição de partículas. A região 

aonde as partículas irão se alojar guarda relação direta com o tamanho e forma 

aerodinâmica dessas partículas. Ainda segundo Santos (2001), Para os estudos 

de Higiene Ocupacional as faixas de tamanho de maior interesse estão divididas 

de  modo a  relacioná-las  com seu local de deposição,  como:  a) inaláveis, 

partículas menores que 100 µm, capazes de penetrar pelo nariz e pela boca;  b) 

torácicas, partículas menores que 25 µm, capazes de penetrar além da laringe; c) 

respiráveis, partículas menores que 10 µm, capazes de penetrar na região 

alveolar. A tabela 10 apresenta as porcentagens em massas representativas dos 

tamanhos das partículas em cada fração considerada. 

 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-57 

Francisco Edison Sampaio 

Tabela 10 - Convenções adotadas pela ACGIH, ISO e CEN para porcentagens 
em massa de poeira inalável torácica e respirável, Santos (2001). 
 

Inalável Torácica Respirável 

Diâmetro 
aerodinâmico 
das partículas 
(µm) 

Massa de 
particulado 
Inalável 
(MPI) (%) 

Diâmetro 
aerodinâmico 
das partículas  
(µm) 

Massa de 
particulado 
torácico 
(MPT) (%) 

Diâmetro 
aerodinâmico 
das partículas 
 (µm) 

Massa de 
particulado 
respirável 
(MPR) (%) 

0 
1 
2 
5 
10 
20 
30 
40 
50 

100 

100 
97 
94 
87 
77 
65 
58 

54,5 
52,5 
50 

0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
25 

100 
94 
89 

80,5 
67 
50 
35 
23 
15 
9,5 
6 
2 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 

100 
97 
91 
74 
50 
30 
17 
9 
5 
1 

 

O sistema respiratório, segundo Santos (2001), intercepta a maior parte 

das partículas inaladas, que passam através do nariz e da boca e ao longo dos 

canais de condução de ar, antes que elas atinjam as partes mais delicadas do 

pulmão. O pulmão tem capacidade para remover parte da poeira depositada 

através do movimento mucociliar, movimento de limpeza do sistema respiratório 

que é auxiliado pela  membrana mucosa e pelos cílios das células de defesa, e do 

sistema de macrófagos, células de defesa do corpo encarregadas da eliminação 

de organismos estranhos através do processo da fagocitose.  

Entretanto, a capacidade de auto proteção e reparo de danos tem um 

limite. A deposição excessiva de poeira pode causar efeitos adversos no aparelho 

respiratório. Dependendo da natureza química e física das partículas inaladas e 

também dos compostos químicos adsorvidos sobre suas superfícies, a resposta 
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biológica pode ser de vários graus, desde uma reação não danosa, passando por 

leve e séria, até uma reação certamente fatal (SANTOS, 2001). 

Os danos à saúde humana resultantes da exposição a poluentes 

atmosféricos, neste caso material particulado, podem afetar também o  sistema 

circulatório, atuando no agravamento ou na geração de doenças 

cardiovasculares. De acordo com Colombini (2008), inúmeros estudos 

epidemiológicos têm demonstrado existir uma consistente associação entre a 

poluição do ar atmosférico e o aumento do risco para eventos cardiovasculares, 

não somente morte por causa cardiovascular, mas também a ocorrência de infarto 

agudo do miocárdio e de arritmias. Segundo Cançado et. a.l (2006), um estudo de 

coorte realizado nos EUA, na década de 90, mostrou que a exposição crônica ao 

material particulado fino aumenta o risco de doenças cardíacas e respiratórias, 

inclusive, de câncer de pulmão. 

Segundo Colombini (2008), o aumento na taxa das admissões 

hospitalares, assim como no da mortalidade diária por doença cardiovascular 

relacionadas à massa dos poluentes atmosféricos, tem sido demonstrado por 

inúmeros autores em todo o mundo. Naqueles com doença crônica pulmonar e 

cardíaca, essas taxas se acentuam. O autor cita estudo de Schwartz (1994) que 

verificou para cada aumento de 100 µg/m³ nos níveis de PTS um aumento do  

risco relativo de 1,06 (IC95% = 1,03-1,10) para mortalidade, um risco relativo 

ainda maior para a doença cardiovascular (1,08) e para a população idosa (1,09). 

De acordo com o autor os possíveis mecanismos biológicos associando poluição 

do ar e doença cardíaca envolvem o efeito direto no sistema cardiovascular e 

sangue; ou efeitos indiretos mediados por estresse oxidativo pulmonar e resposta 

inflamatória pulmonar e sistêmica. 
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Toda a sociedade está exposta à poluição do ar, entretanto, existem 

aqueles grupos sociais considerados mais vulneráveis, é o caso de crianças e 

idosos, que compõem as parcelas da população nessas condições. De acordo 

com o Guia da Qualidade do Ar da WHO (2005), a variedade de efeitos pela 

exposição ao material particulado é ampla, porém se produzem em particular nos 

sistemas respiratório e cardiovascular, afetando toda a população, sendo que a 

suscetibilidade à contaminação pode variar com a saúde e idade dos expostos.  

Para Colombini (2008), desde a década de 60, as evidências do impacto 

da poluição na saúde humana vêm sendo obtidas através de uma variedade de 

tipos de estudos epidemiológicos (corte transversal, coorte, observacionais, caso-

controle) realizados em diferentes países, comprovando uma forte associação 

com o aumento da morbimortalidade cardiorrespiratória especialmente nos grupos 

de indivíduos suscetíveis, como o dos idosos e crianças. 

Como se percebe, existem fortes evidencias de danos à saúde humana em 

face da exposição às partículas em suspensão na atmosfera, notadamente ao 

particulado mais fino. A natureza das patologias adquiridas ou agravadas pela 

exposição está relacionada, especialmente, com o tamanho e a concentração do 

material particulado, com à composição química desse material e também com 

aspectos biológicos dos receptores. No item seguinte, será abordada a 

associação de metais ao material particulado na atmosfera e as possíveis 

ameaças a saúde humana. 

3.6.4 Metais Associados ao Material Particulado 

Segundo Urbesco e Salvador (2002) metais são elementos químicos que 

apresentam como características brilho metálico, boa condutividade elétrica e de 
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calor, são maleáveis e representam dois terços dos elementos da tabela 

periódica. A exceção do mercúrio, em temperatura ambiente, os metais são 

encontrados normalmente no estado sólido, possuindo elevado ponto de fusão e 

dureza. Quase sempre os metais são encontrados em forma de óxidos ou 

sulfetos, nos minerais que contêm quantidades variáveis de impureza, como 

argila, granito e sílica, de que os compostos metálicos devem ser separados. 

Aparecem ainda como cloretos, carbonatos, sulfatos, silicatos, dentre outros. 

Os metais, ao contrario dos produtos orgânicos tóxicos, por apresentarem-

se inteiramente não-degradáveis, podem acumular-se nos componentes do 

ambiente onde manifestam sua toxidade. Na sua maioria, podem ser 

transportados de um lugar para outro pela via aérea, seja como gases ou como 

espécies adsorvidas sobre ou absorvidas em material particulado em suspensão, 

Baird (2002). 

Do ponto de vista da saúde humana os estudos relacionados a metais, 

com freqüência fazem referencia aos metias pesados, que normalmente é 

definido em função de sua massa específica. Vários autores consideram metais 

pesados aqueles que possuem massa especifica a partir de 5,0 g/cm³.  

Lima e Merçon (2011) relatam que o conceito de metais pesados nas 

últimas décadas vem sendo refinado, dentre outras razões, devido aos impactos 

ao meio ambiente e à saúde humana que provocam, o que tem feito com que 

fatores ambientais e toxicológicos fossem associados à definição destes. Os 

autores depois de uma pesquisa bibliográfica envolvendo literatura diversa 

entenderam ter ficado demonstrado que metais pesados é um conceito em 

evolução, o que acarreta diversas incertezas em sua definição. Se há algumas 

décadas bastava conhecer a densidade de elemento para defini-lo como pesado, 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-61 

Francisco Edison Sampaio 

atualmente as questões ambientais e toxicológicas têm um papel relevante na 

caracterização de um metal pesado. 

As definições mais antigas     baseiam-se em propriedades químicas como 

massa atômica, número atômico e massa específica. Entretanto, as 

conceituações mais recentes levam em consideração aspectos ambientais e 

toxicológicos. Nesse sentido, outros fatores importantes foram agregados a essa 

abordagem, tais como espécie química, biodisponibilidade, bioconcentração e 

amplificação biológica (LIMA e MERÇON, 2011). 

Os estudos toxicológicos têm revelado que cada metal pode afetar de 

forma especifica determinado ser vivo. Um fator que contribui significativamente 

na toxidade de um metal é sua espécie, que consiste na forma química na qual 

esse elemento se encontra. Na avaliação dos riscos que envolvem a presença de 

um determinado metal, é fundamental levar em consideração a forma de 

transporte e a biodisponibilidade, fatores que dependerão de sua espécie, 

(BARRA et al., 2000 apud LIMA e MERÇON, 2011).  

A biodisponibilidade de um elemento químico corresponde à medida do 

potencial que este tem para ser absorvido pelos seres vivos  e está diretamente 

associado à espécie do elemento químico. (GUIMARÃES e SÍGOLO, 2008 apud 

LIMA e MERÇON, 2011). 

Para o ser humano, existem 14 (quatorze) metais essenciais: cálcio, 

potássio, sódio, magnésio, ferro, zinco, cobre, estanho, vanádio, cromo, 

manganês, molibdênio, cobalto e níquel. Dessa relação, pode-se constatar que 

até alguns metais considerados tóxicos em concentrações elevadas, como zinco, 

cobre, cromo e níquel, são fundamentais ao metabolismo em baixas 

concentrações. A figura 10 apresenta a influencia da concentração de um metal 
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sobre o desenvolvimento de um ser vivo. Na figura 10a, tem-se um metal 

essencial ao organismo e na figura 10b, um metal não essencial, (LIMA e 

MERÇON, 2011). 

Verifica-se que no caso da figura 10a, onde o metal é considerado 

essencial, o aumento de sua concentração é desejável até certo ponto, a partir do 

qual a concentração passa ter tóxica, podendo atingir estado de letalidade. No 

caso da figura 10b, onde o metal não é considerado essencial ao 

desenvolvimento de um ser vivo, a sua concentração apresenta-se tolerável, até 

certa medida, onde o seu acréscimo a tornará tóxica e, da mesma forma que a 

situação, anterior, poderá torna-se letal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partículas em suspensão, especialmente as inaláveis, com diâmetro 

inferior a 10  µm, contêm altas concentrações de metais de interesse toxicológico, 

como Cu, Ni, Mn, Zn, Pb e Cd, dentre outros. Ainda que muitos desses metais 

 

deficiente ótimo tóxico tóxico letal tolerável 

(a) (b) Concentração Concentração 

Desenvolvimento Desenvolvimento 

Figura 11 - Comportamento de metais no organismo: (a) essencial e 
(b) não essencial, Lima e Merçon (2011). 
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sejam constituintes dos tecidos, seus efeitos tóxicos são conhecidos mesmo em 

baixos níveis (MOHANRAJ  et al, 2004; WHO, 2003, apud MAGALHAES, 2005). 

Nesse trabalho serão considerados os seguintes metais associados ao 

PTS: Alumínio (Al); Cádmio (Cd); Cobalto (Co); Cobre (Cu); Cromo (Cr); Chumbo 

(Pb); Ferro (Fe); Manganês (Mn); Níquel (Ni); Titânio (Ti) e Zinco (Zn).  

3.6.5  Principais efeitos à saúde por exposição a metais 

A exposição humana a metais classificados como tóxicos, em níveis acima 

do considerado tolerável, representa serias ameaças à saúde da população. De 

acordo com ATSDR (2012), pode-se destacar os seguintes sistemas de órgãos 

afetados: cardiovascular (coração e vasos sanguíneos); gastrointestinal 

(estomago e intestinos, parte do sistema digestivo); Hepática (fígado); 

Imunológico (sistema imunológico); musculoesquelético (músculos e esqueleto); 

Neurológico (sistema nervoso); Renal (sistema urinário) e Respiratório (do nariz 

aos pulmões). Um sistema de órgãos é uma estrutura encontrada no interior de 

um humano ou animal, constituído de células ou tecidos que realizam uma função 

específica. Quando exposto a uma substância perigosa, o órgão afetado pela 

substância na dose mais baixa é chamado de o órgão alvo.  

Para Glanze (1996 apud SINGH, 2005) pelo menos vinte e um metais 

podem ser considerados "metais pesados", a saber: bismuto, cádmio, cério, 

cromo, cobalto, cobre, gálio, ouro, ferro, chumbo, manganês, mercúrio, platina, 

níquel, prata, telúrio, tálio, estanho, urânio, vanádio, e zinco). Pequenas 

quantidades desses elementos são comuns no ambiente e dieta e são realmente 

necessárias para a boa saúde, mas grandes quantidades de qualquer um deles 

podem causar toxicidade aguda ou crônica (envenenamento). A toxicidade do 
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metal pesado pode resultar em danos ou redução da função mental e nervosa 

central, níveis de energia mais baixos, e danos para a composição do sangue, 

pulmões, rins, fígado e outros órgãos vitais. Exposição de longo prazo pode 

resultar em problemas físicos, musculares, e neurológicas degenerativos 

processos que imitam a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, distrofia 

muscular, e esclerose múltipla. As alergias não são incomuns e contato a longo 

prazo repetido com alguns metais ou seus compostos podem até mesmo causar 

câncer (International Occupational Safety and Health Information Centre, 1999 

apud SINGH, 2005). 

A exposição aos metais pode ocorrer normalmente pela via digestiva 

(contato com água contaminada e alimentos), pela via dérmica quando em 

contato direto e pela via aérea quando respirado ou inalado na forma de 

partículas. Os efeitos deletérios à saúde humana em face da exposição a metais 

associados a material particulado e outras formas são todos muito importantes, 

todavia, alguns metais merecem mais destaque por suas propriedades 

carcinogênicas. De acordo com a ATSDR (2012), são considerados metais que 

em razão de condições especiais de exposição, provocam câncer, dentre outros, 

os seguintes elementos: Berílio, Cádmio, Cromo e Tório.  

Segundo a ATSDR (2012) outras substâncias podem ser associadas 

cientificamente, de forma razoável, à ocorrência de câncer no ser humano. Esta 

classificação é baseada em evidências limitadas de carcinogenicidade de estudos 

em seres humanos. Estão entre essas substancias os seguintes metais: cobalto e 

níquel.  

Os metais considerados neste trabalho (onze ao todo) foram encontrados 

em concentrações consideradas baixas em relação aos limites propostos por 
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entidades como a EPA, WHO e ATSDR e relativamente baixas, quando 

comparadas a concentrações detectadas em outras cidades. Nessas condições, é 

razoável afirmar que não foi caracterizada situação considerada grave ou 

ameaçadora para população, no que se refere à ocorrência de metais associados 

a PTS, para as condições do estudo – estação situada em um ponto central da 

cidade de Goiânia, coleta por período determinado (23 dias), entre 31 de julho a 

24 de agosto, de 2011. A seguir apresenta-se um resumo das principais ameaças 

e doenças que podem ocorrer por exposição aos metais relacionados nesse 

trabalho (ver tabela 11). 

 

Tabela 11 - Efeitos à saúde por exposição a metais 
 

Metal Principais ameaças / Doenças Referência 

Alumínio 

Sistemas de órgãos afetados: músculo-esquelético, neurológico 
(Sistema Nervoso), respiratório (do nariz até os pulmões). 
Trabalhadores que inalam grandes quantidades de poeiras de 
alumínio podem ter problemas pulmonares, como tosse ou 
alterações que aparecem em radiografias de tórax.  

ATSDR, 
2012 

Chumbo  

O principal alvo para a toxicidade do chumbo é o sistema nervoso, 
tanto em adultos e crianças. A exposição ao chumbo também pode 
causar fraqueza nos dedos, pulsos ou tornozelos, pequenos 
aumentos na pressão arterial, especialmente em pessoas de meia-
idade e idosos também pode causar anemia. Em níveis elevados 
de exposição, o chumbo pode danificar gravemente o cérebro e os 
rins em adultos ou crianças e, finalmente, causar a morte. Em 
mulheres grávidas, os níveis elevados de exposição ao chumbo 
pode causar aborto e em homens pode danificar os órgãos 
responsáveis pela produção de espermatozoides. O chumbo é 
considerado por algumas instituições como razoavelmente 
cancerígeno humano 

Cobre 

Os principais sistemas de órgãos afetados são: gastrointestinais 
(digestivas), hematológica (sangue formando) hepática (do fígado). 
 A exposição prolongada ao pó de cobre pode irritar o nariz, boca e 
olhos, e causar dores de cabeça, tonturas, náuseas e diarréia. 

Cobalto 

Importante para saúde humana (Vitamina B12), em concentrações 
cerca de cem vezes acima do que costuma ser encontrado no 
ambiente causa problemas respiratórios, pneumonia e asma. 
Suspeito de causar câncer. 
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Cont. tabela 11 

Metal Principais ameaças / Doenças Referência 

Cromo 

O cromo está presente no ambiente em várias formas diferentes. 
As formas mais comuns são o cromo (0), cromo (III) e o cromo 
(VI) que é considerada carcinogênica e afeta principalmente os 
sistemas: imunológico, renal e respiratório. Os problemas mais 
comuns podem ser: asma, falta de ar, irritações cutâneas, 
irritação da ulcera, anemia. Danos à produção de esperma e 
danos no sistema reprodutor masculino foram observados em 
animais de laboratório exposto ao cromo VI. O cromo (III) ocorre 
naturalmente no meio ambiente e é um nutriente 
essencial. Cromo (VI) e cromo (0) são geralmente produzidos por 
processos industriais. O cromo metálico, que é o cromo forma 
(0), é usado para fazer o aço. O cromo (VI) e cromo (III) são 
utilizados para revestimento de cromo, corantes e pigmentos, 
curtimento de couro, e de preservação da madeira. 

ATSDR, 
2012 

Cádmio 

Elemento natural na crosta terrestre, encontrado geralmente 
como um mineral combinado com outros elementos. Todos os 
solos e rochas, incluindo carvão e fertilizantes minerais, contêm 
algum cádmio. Conhecido por ser um cancerígeno humano, afeta 
principalmente o sistema cardiovascular, sistema nervoso, 
gastrointestinal, renal e sistema reprodutivo. Cádmio (como 
óxido, cloreto, sulfato e) ocorre ar como partículas ou vapores (a 
partir de processos de alta temperatura). Pode ser transportado a 
longas distâncias no ar, onde irá se depositar (molhado ou seco) 
para solos e das superfícies de água. 

Zinco 

Sistemas de órgãos afetados: gastrointestinais, hematológica 
(sangue formando) Doenças respiratórias, (desde o nariz até os 
pulmões). A inalação de grandes quantidades de zinco (como pó 
de zinco ou fumos de fundição ou soldagem) pode causar uma 
doença a curto prazo específico chamado febre do metal, que 
são geralmente reversíveis após a exposição ao zinco cessar. No 
entanto, muito pouco se sabe sobre os efeitos a longo prazo de 
respirar pó de zinco e vapores. 

Manganês 

Principais sistemas afetados: cardiovasculares, hepáticas 
(fígado), nervoso e respiratório, (desde o nariz até os 
pulmões). Esses efeitos sobre a saúde incluem mudanças de 
comportamento e outros efeitos no sistema nervoso, que incluem 
movimentos que podem tornar-se lento e desajeitado. Essa 
combinação de sintomas quando suficientemente severa é 
conhecida como "manganismo.". A inalação de uma grande 
quantidade de pó ou gases contendo manganês pode causar 
irritação dos pulmões que poderia levar a pneumonia. Perda do 
desejo sexual e danificação do esperma também tem sido 
observado em homens expostos a níveis elevados de manganês 
no ambiente de trabalho. As concentrações de manganês que  
causam efeitos, tais como os movimentos das mãos retardado 
em alguns trabalhadores são de aproximadamente vinte mil 
vezes mais elevada do que as concentrações normalmente 
encontrados no ambiente.  
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Cont. tabela 11 
Metal Principais ameaças / Doenças Referência 

Níquel 

Sistemas de órgãos afetados: cardiovasculares, cutâneo,  
imunológico e respiratório. Conhecido por ser um carcinogênico 
humano. O efeito prejudicial à saúde mais comum de níquel em 
seres humanos é uma reação alérgica, quando ocorre contato 
direto com o corpo. Aproximadamente 10 a 20% da população é 
sensível ao níquel. Os mais graves efeitos nocivos para a saúde 
da exposição ao níquel, como a bronquite crônica, redução da 
função pulmonar e câncer do pulmão e do septo nasal, 
ocorreram em pessoas que respiraram a poeira contendo certos 
compostos de níquel, enquanto trabalhava em refinarias de 
níquel ou níquel-processamento plantas. Os níveis de níquel 
nesses locais de trabalho eram muito mais elevados que o 
habitual (de fundo) níveis no ambiente. Cancros do pulmão e dos 
seios nasais ocorreram em trabalhadores que foram expostos a 
mais de 10  mg / m³ de como compostos de níquel que eram 
difíceis de dissolver (como subsulfide níquel) 

ATSDR, 
2012 

Titânio  

Metal não cancerígeno, é um elemento litófilo e tem uma forte 
afinidade por oxigênio, fazendo com que a maior parte do titânio 
na litosfera esteja na forma de óxido. Segundo Peixoto (2008) 
não há indícios de que o titânio seja tóxico ao ser humano. Os 
seus cloretos, entretanto, especialmente o Tetracloreto de Titânio 
(liquido incolor ou amarelado que reage fortemente com água 
formando ácido clorídrico) apresenta-se corrosivo e pode ser 
muito irritante para a pele, olhos, membranas mucosas, e os 
pulmões. Respirar em grandes quantidades de tetracloreto de 
titânio pode prejudicar os pulmões o suficiente para causar a 
morte 

ATSDR, 
2012, 

Peixoto 
(2008) 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

Segundo Markoni e Lakatos (2009) o método científico é o conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, 

permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. A 

definição da metodologia da pesquisa (tipo de estudo, técnicas de pesquisa, 

instrumentos de coleta, amostras, etc.) constitui-se fase estratégica para 

realização do trabalho científico.   

O estudo em questão, pelo problema proposto, configura-se como uma 

pesquisa  descritiva, no que se refere aos seus objetivos, e quantitativa quanto à 

sua natureza. Para Cervo e Bervian (1996, p.49) “a pesquisa descritiva procura 

descobrir, com a precisão possível a freqüência com que um fenômeno ocorre, 

sua relação e conexão, com os outros, sua natureza e características, 

correlacionando fatos ou fenômenos sem manipulá-los.” O caráter quantitativo do 

trabalho está relacionado ao tipo de informação trabalhada, à forma de coleta, 

tratamento e análises dos resultados, no caso a amostragem diária de Particulado 

Total em Suspensão (PTS) em determinado ponto geográfico com análise 

qualitativa do material coletado, aplicando-se técnicas laboratoriais específicas.  

Normalmente nos estudos científicos tem-se que está atendo às variáveis 

que afetam o objeto de estudo. Variáveis de uma forma geral, segundo Lipset e 

Bendix (1974 apud MARCONI e LAKATOS, 2009, p. 144) vem a ser um conceito 

operacional e para serem assim definidas precisam conter valores. Dessa forma, 

podem ser uma classificação ou medida; uma quantidade que varia; propriedade 
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ou fator, discernível em um objeto de estudo e passível de mensuração. Os 

autores identificam, dentre outros, os seguintes tipos de variáveis: independente e 

dependente; variáveis moderadoras e de controle.  

Nesse estudo que se propõe verificar a presença de metais no PTS, além 

da sua concentração atmosférica e os efeitos deletérios na saúde humana, 

identificam-se as seguintes variáveis do tipo independente: a) variáveis 

meteorológicas: direção e velocidade dos ventos, umidade relativa do ar, 

temperaturas, pressão atmosférica que podem influenciar a dispersão e a 

concentração dos poluentes na atmosfera e b) variáveis cronológicas: estações 

do ano, dias da semana e feriados, que podem influenciar a concentração de 

poluentes ou exposição da população.  

4.2 Local do estudo 

A amostragem diária de PTS ocorreu em um ponto localizado na 

confluência das Avenidas Goiás e Independência, região central de Goiânia – GO, 

na Praça do Trabalhador, onde está situada a antiga estação ferroviária, nas 

proximidades do Terminal rodoviário. A estação encontra-se a 800 m de altitude e 

sua localização está definida pelas seguintes coordenadas geográficas: Latitute 

16º 39’ 48,5” S e Longitude 49º 15’ 39,6” W. As coletas foram realizadas fazendo-

se uso de um Amostrador de Grande Volume (AGV ou HI-VOL).  O equipamento 

foi instalado no local onde funcionava uma estação de monitoramento da 

qualidade do ar da SEMARH, que naquele momento estava fora de operação 

(Figura 11).  A estação encontra-se circundada por vias asfaltadas, calçadas e 

nas suas proximidades o terreno é coberto por grama, ocorrendo espaços onde o 

solo está descoberto. O equipamento foi instalado numa base nivelada a 1,0 m do 
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piso do solo.  A coleta foi realizada entre os dias 31 de julho e 28 de agosto, 

durante o inverno.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

A definição do ponto amostral levou em consideração a rede de 

monitoramento da qualidade do ar de Goiânia já existente, mas que estava fora 

de operação no momento da pesquisa. Essa rede entrou em funcionamento no 

ano de 2001 permanecendo ativa até o ano de 2005, sendo constituída de três 

estações para amostragem exclusiva de PTS. As estações localizam-se no eixo 

norte – sul da cidade, e estão instaladas nos seguintes pontos: a) canteiro central 

da Av. Quinta Radial, Setor Pedro Ludovico, ao lado do Terminal de ônibus 

urbano Izidória, na região sul; b) no jardim do Palácio Pedro Ludovico Teixieira 

(sede administrativa do Governo do Estado), Praça Cívica, centro de Goiânia e c) 

na Praça do Trabalhador, onde se realizou as amostragens desse trabalho. A 

Figura 12 - Estação de monitoramento de PTS, Goiânia – GO  
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figura 13 e tabela 12 apresentam detalhes de localização e identificação do sitio 

de amostragem onde foi instalado o amostrador de grande volume para coletas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 12 – Identificação do ponto de amostragem  

Sitio de 
observação 

Praça do Trabalhador, Avenida Independência com Avenida 
Goiás, Setor Central, Goiânia - GO 

Coordenadas 
Geográficas 

Latitude Longitude 

16º 39’ 48,5’’ S 489º 15’39,6’’ W 

UTM N – 8.156.815 E – 685.412 

Altitude 800 m 

 
As análises realizadas para a definição do ponto amostral foram 

basicamente de caráter operacional (condições de funcionamento, fonte de 

energia de alimentação, segurança do local, condições para instalação do 

Figura 13 - Localização das estações de monitoramento da qualidade do ar em 
Goiânia 

  - Estação de Coleta 
  - Demais Estações 
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equipamento) e técnico (localização, menor influencia de fontes específicas, 

melhor representatividade do monitoramento no que se refere às diversas fontes 

de poluição, número de pessoas afetadas e, por fim, a existência de barreiras 

físicas nas proximidades como árvores ou edificações). A estação que melhor 

atendeu tais critérios, inclusive de acordo com os técnicos da SEMARH, foi a 

estão da Praça do Trabalhador. Na impossibilidade do uso das estações de 

monitoramento da qualidade do ar daquele órgão, a pesquisa foi realizada a partir 

de uma estação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

de Goiás (SENAI-GO).   

4.3 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO ESTUDO 

O número de estações de monitoramento da qualidade do ar necessárias 

para a cobertura de determinado espaço territorial ocupado deve considerar uma 

serie de critérios, dentre os quais, a população existente nesse espaço,sua 

densidade demográfica, topografia e condicionantes meteorológicos.  

De acordo com a CETESB (2006) existem várias classificações utilizadas 

em diversas redes de monitoramento no mundo inteiro, mas todas elas fornecem 

informações similares. Em termos de escala espacial, o órgão tem adotado um 

modelo adaptado principalmente das classificações da EPA (Agência de proteção 

Ambiental dos EUA) e OMS (Organização Mundial da Saúde), apresentadas na 

tabela 13. 
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A área de abrangência, ou escala espacial de representatividade da 

estação, caracteriza o entorno da desta onde os valores medidos podem ser 

considerados similares (CETESB, 2006). 

Frondizi (2008) afirma que a meta para um planejamento de 

monitoramento da qualidade do ar consiste em obter uma distribuição espacial e 

temporal correta, e que permitia obter medições de concentração que sejam 

representativas da qualidade do ar de uma região. Ao se referir as escalas 

espaciais e temporais, o autor, afirma que pela complexidade do tema não existe 

consenso, regras simples, nem uma metodologia especifica para esse fim. 

Apresenta como exemplo de escala de abrangência espacial ou geográfica o 

modelo da EPA de 2006, conforme a tabela 14. 

 

Tabela 13 - Escalas Espaciais de Redes de Monitoramento, CETESB, 2006. 

Escala de 
Representatividade Área de Abrangência 

Micro escala Concentrações abrangendo áreas de dimensão de poucos 
metros até 100 metros 

Média escala 
Concentrações para blocos  de áreas urbanas (poucos 
quarteirões com características semelhantes), com dimensões 
entre 100 e 500 metros 

Escala de bairro Concentrações para áreas da cidade (bairros) com atividade 
uniforme, com dimensões de 500 a 4.000 metros 

Escala urbana Concentrações de cidades ou regiões metropolitanas, da orem 
de 4 a 50 km 

Escala regional 
Concentrações geralmente de uma área rural, de geografia 
razoavelmente uniforme e de dimensões de dezena a 
centenas de quilômetros  

Escala nacional e global Concentrações de um país e do planeta como um todo, 
respectivamente 
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Tabela 14 - Escalas Espaciais para monitoramento 
da qualidade do ar, Adaptado de Frondizi, 2008. 

Escala Espacial 

Micro escala Menor que 100 m 

Meda escala Entre 100 e 500 m 

Escala de bairro Entre 500 e 4000 m 

Escala media Entre 4000 m e 50 km 

Escala regional Entre 50 km e 500 km 

Escala ampla Acima de 500 km 

 

Na falta de um critério especifico definido pelos órgãos nacionais e 

regionais para esse fim, tome-se como referencia a DIRECTIVA 2008/50/CE DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, que no seu Artigo 2º traz o 

seguinte conceito: 

 

Aglomeração: uma zona que constitui uma conurbação com uma 
população superior a 250.000 habitantes ou, caso a população 
seja igual ou inferior a 250.000 habitantes, com uma densidade 
populacional por quilômetros quadrado a estabelecer pelos 
Estados-Membros. (p.5) 

 

Esse conceito (Aglomeração) vai ser tratado pela DIRECTIVA 2008/50/CE 

como o parâmetro principal na definição do número mínimo de estações de 

monitoramento da qualidade do ar para os diversos poluentes. Em seu  

ANEXO V o Documento, apresenta tabela 15 para definição de tais pontos de 

amostragem, considerando as fontes difusas.  
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Tabela 15 - Critérios para definição do nº de pontos amostrais, DIRECTIVA 
2008/50/CE 
 

População da 
aglomeração ou 
zona (milhares de 
habitantes) 

Concentrações máximas que 
excedem o limiar de avaliação 
superior 

Concentrações máximas situadas 
entre os limiares de avaliação 
superior e inferior 

Poluentes 
expressos em PM 

PM (soma de 
PM10 e PM2,5) 

Poluentes 
exceto PM 

PM (soma de PM10 
e PM2,5) 

000 – 249 
250  – 499 
500  –  749 
750  –  999 

1000  –  1499 
1500  –  1999 
2000  –  2749 
2750  –  3749 
3750  –  4749 
4750  –  5999 

≥ 6000 

1 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
3 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
13 
15 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 

1 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
6 
7 

 

Dessa forma, a abrangência territorial para áreas urbanas seria uma área 

que abrigasse mais de 250.00 habitantes, ou uma região com população igual ou 

inferior a esse número que apresente uma densidade demográfica considerada 

suficiente para delimitação de uma aglomeração a ser monitorada por uma 

estação de avaliação da qualidade do ar, envolvendo os poluentes selecionados 

para aquela situação. 

Por esse critério, e considerando a população de 1.302.001 habitantes de 

Goiânia, conforme IBGE (2009), e os padrões nacionais de qualidade do ar 

fixados pela Resolução CONAMA 03 de 1990, a cidade de Goiânia deveria contar 

com seis estações para PTS e Partículas Inaláveis, caso as concentrações 

apresentem-se acima do padrão primário, ou três estações de monitoramento, 

caso as concentrações fiquem situadas entre os padrões primários e secundários, 

definido pela Resolução acima citada. Para os demais poluentes regulamentados 
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(dióxido de enxofre, monóxido de carbono, fumaça e ozônio), de forma análoga 

ao PTS, o número mínimo de estações ficaria entre quatro e duas. 

Destarte, a partir dos critérios acima tratados e do padrão de ocupação da 

região de Goiânia escolhida para a amostragem nessa pesquisa, pode-se sugerir, 

à titulo de ilustração, a área territorial abaixo (Figura 13) como região 

possivelmente afetada pelos resultados do estudo.  

 

 

Naturalmente, que um levantamento com maior numero e estações 

situadas nessa mesma região irá detectar valores diferenciados de concentração 

de quaisquer poluentes que sejam monitorados, em face das contribuições 

localizadas, do padrão da urbanização e da ação dos fatores meteorológicos. 

Dessa forma, a área sugerida como afetada deve ser entendida, nesse contexto, 

como a região que de alguma forma é atingida pelas fontes de poluição, cuja 

concentração foi avaliada a partir de estação instalada na Praça do Trabalhador. 

Figura 14 - Área sugerida como possivelmente afetada por PTS e metais, sem escala.  
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A definição de uma área geográfica afetada não é tão simples 

considerando o nível de interferência das variáveis meteorológicas e cronológicas 

na dispersão dos poluentes. Para minimizar os efeitos dessas variáveis, o local de 

instalação da estação deve ser cuidadosamente estudado, devendo-se dentre 

outros aspectos considerar-se a topografia do terreno, a direção de ventos, a 

altura mínima do equipamento em relação ao solo, e as fontes de poluição 

existentes na região. De acordo com a DIRECTIVA 2008/50/CE DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de Maio de 2008, no seu 

Anexo III, item B, quando o objetivo for a proteção da saúde humana, os pontos 

de amostragens devem ser instalados atendendo dentre outros o critério abaixo: 

 

As estações de medição da poluição urbana de fundo devem ser 
instaladas de forma a que os níveis de poluição medidos sejam 
influenciados pela contribuição combinada de todas as fontes a 
barlavento da estação. O nível de poluição não deve ser dominado 
por uma fonte única, exceto se essa situação for característica de 
uma área urbana mais vasta. Os pontos de amostragem devem, 
regra geral, ser representativos de uma área de vários quilômetros 
quadrados. (p.18) 

 

Atualmente, Goiânia possui três estações de monitoramento da qualidade 

do ar para Particulado Total em Suspensão – PTS, sob a responsabilidade da  

SEMARH. O órgão já havia adquirido novos equipamentos (AGV) para instalar 

nos pontos amostrais existentes, devendo acrescentar mais uma estação, já que 

as atuais estações estavam fora de operação desde o ano de 2007. 

4.4 AMOSTRA  

Para cumprimento dos objetivos do estudo, foram realizadas coletas 

diárias do ar atmosférico por uma amostrador de grande volume (AGV) instalado 
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na região central de Goiânia, entre os dias 31 de julho e 24 de agosto, durante o 

período de seca, na estação climática do inverno, totalizando 22 amostras 

validadas. Por problemas de alimentação de energia da estação de 

monitoramento da qualidade do ar, não houve coleta de PTS nos dias 14 e 15 de 

agosto. O filtro da coleta realizada no dia 3 de agosto foi descartado devido o 

volume de ar amostrado ter sido inferior ao mínimo estabelecido pelo método. 

Os metais associados ao PTS, definidos neste estudo são: Alumínio (Al); 

Cádmio (Cd); Cobalto (Co); Cobre (Cu); Cromo (Cr); Chumbo (Pb); Ferro (Fe); 

Manganês (Mn); Níquel (Ni); Titânio (Ti) e Zinco (Zn).  Para  definição dos metais 

a serem pesquisados procedeu-se inicialmente a uma varredura em um dos filtros 

da coleta realizada com massa significativa, onde foi possível detectar todos os 

metais que a análise laboratorial foi capaz de identificar. Em seguida, foi 

considerada a tipologia de fontes de emissão contribuintes (emissão veicular, 

ressuspensão de solo, fontes estacionarias queimadas). Finalmente, para os fins 

propostos da pesquisa, levou-se em consideração também o grau de toxicidade e 

a disponibilidade de parâmetros oficiais para tais substancias.   

4.5 METODOLOGIA DE AMOSTRAGEM E CONCENTRAÇÃO DO PTS 

A amostragem de PTS foi realizada pelo método do amostrador de grandes 

volumes (AGV) mais conhecido por Hi-Vol, descritro pela NBR 9547/97 da ABNT, 

(Figura 15). Por este método, o ar atmosférico é succionado para o interior de um 

abrigo, através de uma bomba, passando por um filtro, com eficiência mínima de  

99% a uma vazão entre 1,1 a 1,7 m³ / min, por um período de 24 horas corridas, 

totalizando cerca de 2.000 m³ / dia (LISBOA e KAWANO, 2007). As amostragens 

aconteceram diariamente e o equipamento utilizado para coleta atendeu as 
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condições técnicas definidas nas normas técnicas, incluindo a calibração da 

estação.  

 

 

 

 

 

 

 

Para a realização da coleta, além do filtro que retém as PTS           

(Apêndice – F), faz-se uso de uma carta gráfica onde fica registrada a vazão do ar 

durante as 24 (vinte e quatro horas) diárias de amostragem (Apêndice – D).  

As concentrações diárias do particulado total em suspensão foram 

determinadas pelo método da gravimetria. Por esse método, a massa do filtro é 

medida antes e depois da amostragem; assumindo-se que a diferença entre elas 

corresponde ao material depositado durante o período de coleta. Conhecendo-se 

a massa e sabendo-se o volume do ar amostrado, registrado no totalizador do 

amostrador, pode-se determinar a concentração do material particulado coletado 

(Apêndice A). A pesagem dos filtros foi realizada por balança de precisão de     

Figura 15 - Amostrador de Grande Volume, Energética (2009). 
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0,1 mg. Antes de cada pesagem dos filtros, estes permaneceram por um período 

de 24 horas em dessecador.  

4.5.1 Filtro de coleta 

O objetivo principal da pesquisa é a detecção de metais na composição do 

PTS, dessa forma a definição do tipo de filtro a ser utilizado nas coletas cumpre 

papel importante já que a ocorrência de metais na sua constituição pode 

comprometer os resultados das análises, ao gerar dúvidas quanto à origem dos 

metais detectados nas amostras. Dos filtros disponíveis no mercado, o que 

apresentava menor ocorrência de traços metálicos, segundo pesquisa realizada, 

era o filtro de quartzo, fornecido pela empresa Energética - Qualidade do ar, 

localizado na cidade do Rio de Janeiro, (tabela 16). 

 

Tabela 16 - Traços Metálicos no filtro de quartzo, Energética (2009). 
 

Traços Metálicos (ppm) 

Ferro (Fe) 10 

Níquel <0,5 

Manganês (Mn) <0,5 

Cromo (Cr) <1 

Chumbo (Pb) <1 

Zinco (Zn) 4,9 

Cádmio (Cd) 0,1 

Cobre (Cu) 3,4 

Cálcio (Ca) 200 

Magnésio (Mg) <0,1 

Sódio (Na) 270 

Potássio (K) 42 

 

 O filtro em questão (Filtro de Quartzo EQR8X10IN Para amostrador de 

grande volume) possui as seguintes características gerais: constituição de 

microfibra de quartzo (SO2), com eficiência superior a 99,9 % na retenção de 

aerossóis de DOP (ftalato de dioctil), com diâmetro acima de 0,3 µm (teste  
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ASTM-2986), baixíssima higroscopia, presença desprezível de material 

aglutinante e resistência a temperaturas de até 1.000 °C. Com traços metálicos 

baixíssimos e reduzida adsorção de dióxidos nitrosos e sulfurosos. Possui forma 

retangular, com 203 mm x 254 mm, utilizado principalmente em amostragem de 

grande volume (AGV) de partículas totais em suspensão (PTS) no ar ambiente.  

Nesse trabalho foram utilizados 24 (vinte e quatro) unidades de filtro de quartzo, 

sendo que uma unidade não foi usada na coleta, por exigência do laboratório de 

análises química das amostras, pois foi analisada como “branco” (filtro virgem 

para verificação de sua composição). Outro filtro foi descartado por problemas na 

amostragem. 

4.5.2 Calibração do Amostrador de Grande Volume (AGV) 

De acordo com a NBR 9547/1997 da ABNT, item 4.8.1, a calibração do 

AGV – na realidade calibração do seu controlador de vazão – faz-se necessária, a 

fim de estabelecer a rastreabilidade da medição em campo a um padrão primário 

oficial via calibrador padrão secundário de vazão (CPV). O controlador de vazão é 

o componente mais crítico do amostrador, pois, com ele, é obtida a vazão de 

amostragem, a partir da qual se determina o volume de ar amostrtado 

(ENERGÉTICA, 2009).  A calibração do AGV deve sempre ocorrer no local e 

posição onde serão realizadas as amostragens, ou seja, quando o equipamento 

estiver devidamente instalado. Ainda conforme NBR 9547/97, item 4.8.3.11, 

sempre que o equipamento for deslocado de uma estação para outra, depois de 

parada para manutenção ou mesmo quando solicitado pelo órgão ambiental, 

deverá ocorrer nova calibração. 
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Na amostragem realizada, por medida de segurança, optou-se por 

calibração do AGV semanalmente. Os equipamentos utilizados na calibração 

foram os seguintes: CPV (placa adaptadora, copo de orifício, mangueira e placas 

de resistência com furos), manômetro pressão de coluna em “U”. Abaixo figuras 

16 e 17 ilustrativas da calibração do AGV. Além desses equipamentos fez-se uso 

de planilha, curva de calibração e carta gráfica (Apêndices – B, C e E). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

4.5.3 Equipamentos auxiliares no processo de coleta e determinação da 
concentração de PTS 

Além dos equipamentos já citados, foram utilizados os seguintes: 

anemômetro digital para leitura da velocidade do vento; termo-higrômetro nas 

medições de temperatura e umidade relativa do ar; aparelho de GPS (sistema de 

Placas de 
resistência 

Manômetro 
de pressão 

Figura 16 - CPV e manômetro de 
pressão, Energética (2009). 

Figura 17 - Calibração do AGV 
Fonte: NBR 9757/97 
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posicionamento global) para as informações de pressão atmosférica e 

coordenadas geografias (latitude e longitude) e ainda altitude do ponto de coleta 

e, por fim, balança semi-analítica para pesagem dos filtros, antes e depois das 

amostragens. 

4.6 MÉTODO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO METAIS NAS AMOSTRAS 

DE PTS 

A determinação dos metais presentes no material particulado (PTS), 

envolvendo um total de 22 filtros, mais uma unidade virgem (branco de campo) foi 

realizada pelo laboratório de análises químicas do Centro de Tecnologia Industrial 

Pedro Ribeiro – CETIND que pertence ao Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial da Bahia (SENAI – BA). Em face do objetivo deste trabalho, identificar 

as concentrações de metais no material particulado em nível o mais baixo 

possível (traços), a metodologia definida para esse fim foi a Espectrometria de 

emissão ótica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) que compreendeu 

o procedimento para determinação de metais em material particulado adaptado e 

validado a partir do método NIOSH 7303 - Elements by ICP (Hot Block/ HCl/ 

HNO3/ Digestion), utilizado para fins de Higiene Ocupacional. 

Por esse método analítico, a amostra (filtro) é lacerada e digerida em meio 

nítrico e clorídrico em sistema de digestão fechado e os parâmetros dos metais 

requeridos são posteriormente analisados num espectrômetro de emissão óptica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Para tanto, é utilizada uma curva 

analítica preparada nas mesmas condições, de acordo com a faixa de trabalho 

especificada no método, para cada metal ou semi-metal.  A grande vantagem da 

Espectrometria de Emissão com Plasma Indutivamente Acoplado – ICP OES é a 
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possibilidade de detecção de substancias traço (substancias em baixíssimas 

concentrações). 

Na análise dos metais associados às amostras de PTS deste trabalho, o 

Laboratório aplicou o método acima descrito, e de forma resumida procedeu as 

seguintes etapas: as amostras (22 filtros com o material particulado) foram 

recortadas integralmente em pequenas porções e colocadas em frascos de 

polietileno do sistema de digestão do bloco digestor. Em seguida, foi adicionado 

em cada frasco ácido clorídrico e ácido nítrico, ambos em sua forma mais pura 

P.A (Pureza Analítica), depois de alguns minutos é adicionada água ultrapura às 

soluções e então os fracos são fechados, pesados e submetidos à digestão 

(aquecimento) no bloco digestor por algumas horas. Encerrado o tempo de 

digestão das amostras, os frascos foram retirados do bloco digestor, os quais 

passam por uma etapa de resfriamento e suas massas são checadas para se 

verificar se houve ou não perda em relação à massa inicial. As amostras são 

transferidas para um balão volumétrico com água ultrapura, quando então é 

realizada a análise dos metais pela técnica ICP OES, fazendo-se uso de uma 

curva analítica preparada nas mesmas condições da amostra, observando-se a 

faixa de trabalho especificada pelo método. As análises por ICP foram realizadas 

fazendo-se uso de espectrômetro modelo vista MPX, axial, marca varian. 

4.7 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

Considerando a natureza do trabalho, os dados gerados a partir das 

coletas, das análises laboratoriais e dados secundários resultantes de cálculos 

posteriores foram tratados estatisticamente, fazendo-se uso da estatística 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-85 

Francisco Edison Sampaio 

descritiva e inferencial. Além do Excel, foi utilizado o programa ASSISTAT versão 

7.6 Beta, 2011. 

Para as concentrações de PTS e dos metais associados a este foram 

calculadas medidas de tendências centrais e dispersão, sendo os resultados 

apresentados em gráficos e tabelas. Na avaliação do comportamento da direção 

dos ventos no período de amostragem, além do tratamento estatístico 

convencional, procedeu-se à construção do gráfico rosa dos ventos, para 

caracterização da direção predominante, por meio de analises das frequências 

das observações diárias.  

 A associação entre as concentrações dos metais e material particulado foi 

analisada com a aplicação do coeficiente de Pearson (r) que, segundo Figueiredo 

Filho e Silva Junior (2009), é uma medida da variância compartilhada ou uma 

medida da associação linear entre variáveis. A correlação mensura a direção e o 

grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Por outro lado, o modelo 

linear supõe que o aumento ou decremento de uma unidade na variável X gera o 

mesmo impacto em Y.  

A interpretação da correlação de Pearson (r), segundo Figueiredo Filho e 

Silva Junior (2009) deve ocorrer como segue: 

 

O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de  -1  a 1. O sinal 
indica direção positiva ou negativa do relacionamento e o valor 
sugere a força da relação entre as variáveis. Uma correlação 
perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de uma variável pode ser 
determinado exatamente ao se saber o escore da outra. No outro 
oposto, uma correlação de valor zero indica que não há relação 
linear entre as variáveis. (p.119) 
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Existem vários critérios sugeridos para analisar a correlação de Pearson 

(r), de modo a permitir ao pesquisador fazer inferências na associação linear entre 

variáveis.  Cohen (1988 apud e Figueiredo Filho e Silva Junior, 2009) propõe o 

seguinte critério: valores entre 0,10 e 0,29 podem ser considerados pequenos; 

escores entre 0,30 e 0,49 podem ser considerados como médios; e valores entre 

0,50 e 1,0 podem ser interpretados como grandes. Nesse trabalho iremos utilizar 

esse critério para as análises, adotando os termos fracos, moderados e fortes, em 

substituição, respectivamente a pequenos, médios e grandes. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando os objetivos do trabalho, os resultados apresentados 

referem-se às concentrações do PTS e dos metais selecionados nas amostras de 

material particulado, coletadas diariamente, no período entre 31 de julho e 24 de 

agosto de 2011. Nas discussões foram considerados outros estudos realizados 

em Goiânia e em outras localidades cujo objetivo estava relacionado com a 

poluição do ar por material particulado e metais associados a este. 

5.1 PARTÍCULAS TOTAIS EM SUSPENSÃO – PTS 

A concentração de PTS é um dos padrões da qualidade do ar definido pela 

Resolução CONAMA 03/90. O padrão secundário e primário para este poluente, 

de acordo com a referida resolução, é respectivamente: 240 µg/m³ e 150 µg/m³, 

os quais não podem ser excedidos mais de uma vez por ano. Na sequencia, os 

resultados das concentrações em µg/m³ obtidos para a estação na Praça do 

Trabalhador em Goiânia – GO. 

 As concentrações de material particulado, determinadas na Praça do 

Trabalhador, período de 31 de julho a 24 de agosto de 2011, apresentaram valor 

médio equivalente a 111,27 µg/m³, valor máximo de 188,34 µg/m³, registrada no 

dia 06 de agosto e valor mínimo de 54,54 µg/m³, registrado no dia 20 de agosto 

de 2011. O desvio padrão do conjunto de valores das concentrações ficou em 

32,53 µg/m³. Os resultados gerais das medições realizadas estão na tabela 17. 
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As concentrações de PTS, no período de amostragem, apresentaram três 

valores acima do padrão secundário definido pela Resolução CONAMA 03/90. 

Das três ocorrências em que o padrão secundário foi ultrapassado, duas se 

deram nos finais de semana (sábado e domingo). Imagina-se que essa situação 

esteja associada à intensa movimentação de pessoas e veículos nas 

proximidades do local de coleta devido à existência de uma feira popular (Feira 

Ripe) que se realiza no domingo, mas que na verdade começa no sábado com o 

trabalho de montagem das barracas. Segundo a Prefeitura de Goiânia, a feira 

reúne mais de cinco mil barracas instaladas ao lado do terminal rodoviário que 

alem de sua função de embarque e desembarque de passageiros, também 

funciona como um shopping center. As barracas, as lojas do shopping e os 

1ª 31/07/11 31,00 28,00 1,30 151,92
2ª 01/08/11 33,00 27,00 1,20 94,20
3ª 02/08/11 32,00 32,00 1,20 107,01
5ª 04/08/11 23,00 35,00 1,40 71,09
6ª 05/08/11 30,00 26,00 1,40 118,97
7ª 06/08/11 34,50 24,00 1,50 188,34
8ª 07/08/11 38,00 26,00 1,30 100,33
9ª 08/08/11 30,00 29,00 1,10 123,59
10ª 09/08/11 30,00 31,00 1,20 138,08
11ª 10/08/11 38,00 28,00 2,20 163,68
12ª 11/08/11 28,60 31,70 1,50 82,52
13ª 12/08/11 27,00 32,00 1,50 103,98
14ª 13/08/11 27,00 29,00 1,30 146,11
15ª 16/08/11 29,50 30,80 2,20 127,64
16ª 17/08/11 34,80 24,00 2,10 88,84
17ª 18/08/11 36,50 21,00 2,20 83,02
18ª 19/08/11 33,00 23,50 1,90 126,87
19ª 20/08/11 34,00 23,00 1,70 54,54
20ª 21/08/11 26,00 49,00 1,60 78,42
21ª 22/08/11 33,35 28,70 1,20 94,26
22ª 23/08/11 34,80 25,50 1,20 113,43
23ª 24/08/11 36,70 19,40 0,80 91,13

Temperatura 
(ºC)

Umidade Relativa 
do Ar (%)

Concentração 
µg/m3

Medição Data Velocidade 
do Ar (m/s)

Tabela 17 - Concentração de PTS, estação da Praça do Trabalhado, período 31 
de julho a 24 de agosto de 2011. 
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inúmeros outros estabelecimentos comerciais na região atraem milhares de 

pessoas, inclusive de outros Estados, gerando intenso fluxo de pedestres e 

veículos, especialmente nos finais de semana, potencializando o aumento da 

concentração de PTS pela ressuspensão do solo e combustão de combustíveis 

fosseis. A figura 18 apresenta os resultados das concentrações comparando-as 

com o padrão secundário e o primário  
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Concentração de PTS - Coleta na Estação da Praça do Trabalhador, Goiânia - GO, período de 31                                    
de julho à  24 de agosto de 2011

µg
/m

³

Padrão Primário/CONAMA

Padrão Secundário/CONAMA

Padrão Decreto 1.745/79

 

Figura 18 - Concentração de PTS no período de 31 de julho a 24 de agosto de 2011, 
Goiânia-GO. 

 

De acordo com o item 2, Art. 3º da Resolução CONAMA 03/90 a 

concentração de PTS não pode ultrapassar o padrão secundário por mais de uma 

vez por ano, o que, neste caso, caracterizaria uma não conformidade legal.   

Note-se que esse resultado foi obtido para um período inferior a um mês completo 

e não para um ano, como deve ser o monitoramento da qualidade do ar, embora 

as coletas não necessariamente ocorram diariamente. A aplicação desse 

parâmetro para fins legais, entretanto, está condicionada à regulamentação por 
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parte de cada Estado das áreas classes I, II e III, mencionadas no item 2, subitem 

2.3, da Resolução CONAMA nº 05/89. Até que isso aconteça, o padrão a ser 

considerado, legalmente falando, será o padrão Primário. Por outro lado, ao se 

tomar como referência o PQA definido pelo Decreto Estadual de Goiás nº 

1.745/79 de 120 µg/m3, para o período de 24 horas, em seis situações as 

concentrações detectadas posicionaram-se acima deste padrão. 

Vilela (2005) registrou concentrações de PTS, para os anos de 2003 e 

2004, a partir de coletas realizadas na Praça do Trabalhador, em Goiânia. Os 

dados referem-se a um ou dois dias dos meses de junho, julho, setembro e 

outubro em 2003; e da mesma forma, os dados do ano de 2004, (meses de junho, 

julho, agosto e setembro). Para ambos os anos, todos os valores das 

concentrações registrados apresentaram-se bem elevados, superando o padrão 

primário previsto da Resolução CONAMA 03/90 e em alguns casos ficando acima 

de 375 µg/m3, valor definido pela mesma Resolução para se decretar estado de 

atenção em episódios críticos de poluição do ar. 

Dados dos arquivos da SEMARH referentes ano de 2003 revelam uma 

situação mais amena da concentração de material particulado no ar de Goiânia, a 

partir da estação da Praça do Trabalhador. Os dados são referentes aos meses 

de setembro e outubro, um total de dez medições. As concentrações 

apresentaram variação significativa, entre 101 µg/m³ e 327 µg/m³, sendo o padrão 

secundário ultrapassado em três ocasiões e o padrão primário em dois 

momentos. As concentrações mais elevadas foram registradas no mês de 

setembro. 

Mais recentemente, quando da retomada pela SEMARH do monitoramento 

de PTS, a partir da Praça do Trabalhador, os resultados, especialmente os 
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referentes aos meses de setembro e outubro de 2011, quando ainda predominava 

o período seco, com pouca chuva, apresentaram uma média de 89,19 µg/m³, 

valor mínimo de 51,73 µg/m³ e valor máximo de 111,12 µg/m³, não tendo sido 

ultrapassado o padrão secundário previsto na Resolução CONMA 03/90, e, nem 

consequentemente, o padrão primário.  

Em estudo realizado em Goiânia, Brait (2008) pesquisou a ocorrência de 

metais no material particulado por meio de metodologia que incluiu técnica 

específica desenvolvida para esse fim denominada sistema passivo de coleta 

(SISCO). Em face da metodologia adotada naquele estudo os resultados da 

concentração de PTS foram expressos em massa, o que em grande medida 

prejudica uma comparação com as concentrações de PTS obtidas a partir da 

coleta ativa com o uso do amostrador de grande volume, as quais são expressas 

em massa por volume (µg/m³).  

Os valores das concentrações de PTS, encontrados neste trabalho, 

apresentam-se mais compatíveis com os resultados apresentados pela SEMARH, 

ano de 2003, e notadamente com os resultados de 2011, para os meses de 

setembro e outubro.  

Os resultados das concentrações dos poluentes atmosféricos guardam 

estreita relação com as condições meteorológicas, de maneira especial com a 

velocidade e direção dos ventos, com a ocorrência ou ausência de chuvas e com 

a temperatura. A ação desses fatores pode concorrer para condições mais 

favoráveis ou não em termos da poluição do ar. Segundo Moreira, Tribassi e  

Moraes (2008) A meteorologia tem um papel fundamental em relação à qualidade 

do ar, sendo os eventos meteorológicos que guiam a dispersão de poluentes e a 

sua deposição no solo, uma vez que estão imersos na atmosfera. 
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No período de amostragem de PTS, segundo dados do Sistema de 

Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás - SIMEHGO, apenas nos dias 14 e 

15 de agosto ocorreu precipitação pluviométrica, ver figura 19.  

 

 

Nos demais dias não houve ocorrência de chuvas, a temperatura  

manteve-se elevada e a umidade relativa do ar baixa, características de tempo 

quente e seco que favorece a permanência por maior tempo de partículas no ar, 

especialmente aquelas de diâmetros menores. 

A umidade relativa e a temperatura do ar, medidas no ponto de 

amostragem, nos horários das trocas dos filtros de coleta de PTS, apresentaram 

tendências inversas na variação de seus valores, o que, aliás, é o mais esperado 

entre essas duas variáreis físicas. A temperatura mais elevada, nas medições 

pontuais realizadas, foi de 38 ºC e a menor 23ºC. Os extremos da umidade 

relativa do ar ficaram entre 49,0 % e 19,4%, conforme figura 20. 

Figura 19 - Precipitação no período de amostragem, SIMEHGO (2011). 
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Figura 20 - Temperatura e Umidade Relativa do Ar. 
 

Segundo Biscaro (2007), durante o dia a umidade relativa do ar é menor 

que a registrada durante a noite, apesar de que quanto maior a temperatura, 

maior é a capacidade do ar de reter vapor d`água. Isto ocorre devido ao 

espalhamento do vapor na atmosfera ser maior com o calor. A diminuição da 

umidade relativa, a partir do nascer do sol e se estendendo no decorrer do dia, é 

diretamente proporcional ao aumento da temperatura.  

A velocidade média dos ventos, para os dias de coleta, de acordo com 

dados do SIMEHGO, ficou em 1,5 m/s. De 31 de julho a 09 de agosto a 

velocidade dos ventos manteve-se entre 1,1 m/s e 1,5 m/s, nos três dias 

seguintes verifica-se uma oscilação maior de até um segundo por minuto. A partir 

do dia 16 de agosto, a velocidade dos ventos apresenta tendência clara de 

redução atingindo no último dia de medição a menor velocidade da série, 0,8 m/s, 

conforme figura 21. 
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O transporte e a dispersão dos poluentes atmosféricos são fortemente 

influenciados pela velocidade e direção dos ventos. Silva (1999) ao estudar o 

tratamento, armazenamento e disseminação dos ventos assinala que a 

velocidade dos ventos varia de um ponto para outro, varia com a altitude, com a 

presença de obstáculos, em função da rugosidade do terreno e é influenciada por 

vários acidentes topográficos. Assim, as variações são normalmente anuais, 

sazonais, diárias e de curta duração. 

Para Vendramini, (1986 apud DA PAZ, AMORIM e MEDEIROS, 2009) a 

direção do vento é bastante variável no tempo e no espaço, em função da 

situação geográfica do local, da rugosidade da superfície, do relevo, da 

vegetação, do clima e da época do ano. A direção dos ventos em Goiânia, 

durante o período de amostragem de PTS, está representada na figura 22, 

desenvolvida a partir de dados do SIMEHGO. 

Figura 21 - Velocidade dos ventos no período de amostragem, SEMEHGO (2011). 
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Figura 22- Rosa dos ventos para o período de amostragem 
 

Verifica-se que no período da coleta, a direção dos ventos teve o seguinte 

comportamento: frequência dos ventos na direção norte (5,0%); na direção 

nordeste (10%); na direção leste (5%); na direção sul (15%) e como direção 

predominante dos ventos, frequência de (65%) na direção sudeste. Deve-se 

registrar que a direção dos ventos indica de onde eles sopram. Assim os ventos 

sudeste sopram dessa direção para noroeste. 

Como os fatores meteorológicos têm participação relevante na dinâmica da 

atmosfera, o que corresponde dizer no comportamento das emissões, transporte 

e dispersão dos poluentes, torna-se importante analisar, neste caso, como alguns 

desses fatores se associam com a concentração de PTS. A seguir, apresenta-se 

na figura 23 que relaciona a variação da temperatura e a concentração do 

particulado, ao longo do período de coleta.  
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Figura 23 - Temperatura e concentração de PTS 
 

Nota-se que a temperatura e a concentração do particulado descrevem a 

mesma tendência, ao longo de todo o período. Isto é, temperatura do ar e 

concentração de PTS cresce e decresce de forma bem semelhante, 

demonstrando uma importante relação entre ambas. Nessas condições, altas e 

baixas concentrações estarão normalmente associadas a temperaturas elevadas 

e mais brandas. Provavelmente essas tendências sejam explicadas por se tratar 

do período seco (inverno) onde as temperaturas mais elevadas combinadas com 

baixa umidade relativa do ar e ventos brandos favoreçam a ocorrência de 

concentrações mais elevadas, enquanto que a situação inversa, temperaturas 

menores associadas a umidades mais elevadas e ventos um pouco mais fortes, 

contribua para reduzir a concentração de PTS. 

A relação entre a umidade relativa do ar e as concentrações diárias de 

material particulado tem comportamento inverso à associação da temperatura 

com a concentração de PTS. Fica evidenciado pela figura 24 que a tendência de 
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crescimento ou redução das concentrações do particulado é acompanhada por 

uma tendência oposta da umidade relativa do ar.  

 

 
Figura 24 - Relação entre umidade relativa do ar e concentração de PTS. 
 
 

Neste caso, o tempo de residência das partículas (PTS) é influenciado pela 

ação dos ventos e pela umidade relativa do ar, contribuindo com um tempo de 

residência maior ou menor dessas partículas na atmosfera, conforme absorvam 

mais ou menos umidade, tornando-as mais pesadas ou mantendo sua massa 

pouco alterada. A elevação da umidade, não necessariamente decorre da 

ocorrência de chuvas, mas quando isso ocorre, as chuvas, segundo Pozza (2005) 

funciona como lavadores do ar, diminuindo consideravelmente a concentração de 

material particulado suspenso na atmosfera. No Estado de Goiás, especialmente 

em Goiânia, nos últimos anos a umidade relativa do ar, no período seco, tem 

atingido valores muito baixos. A seguir, na figura 25, mapa ilustrativo da umidade 

relativa do ar no Brasil, para o dia 05 de agosto de 2011, onde é possível notar 
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que em praticamente todo o território goiano, a umidade oscilava entre 20% e 

30%, valores considerados muito baixos pela OMS. 

 
Figura 25 - Umidade relativa do ar, INPE (2011). 

5.2 METAIS ASSOCIADOS AO MATERIAL PARTICULADO 

Conforme já registrado, foi pesquisado um total de 11 (onze) metais nas 22 

amostras de PTS, coletadas, a partir de estação de monitoramento instalada na 

Praça do Trabalhador, Goiânia – GO. A tabela 18 apresenta um resumo dos 

resultados. 

 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-99 

Francisco Edison Sampaio 

*concentração em µg/m³. 

 

Dos metais pesquisados, destacam-se inicialmente as altas concentrações 

de Al e Fe (acima de 2,3 µg/m³), seguidas por um segundo grupo representado 

por Ti, Zn, Cu e Mn com concentrações variando entre 18,21 ng/m³ a 33,69 ng/m³. 

Finalmente, um terceiro grupo formado por Cd, Co, Cr, Pb e Ni, onde o maior 

valor das concentrações ficou abaixo de 5,00 ng/m³. Naturalmente que a 

importância desses números só pode ser melhor avaliada a partir de uma análise 

comparativa com os padrões definidos (concentrações máximas admitidas) para 

cada um desses elementos.  

 As elevadas concentrações de Al e Fe, provavelmente tenham como 

principais fontes a ressuspensão de solo provocada pela movimentação de 

veículos e a ação dos ventos, considerando que tais elementos ocorrem com 

frequência na crosta terrestre. O solo predominante no território goiano é o 

latossolos vermelho e sua cor avermelhada resulta da presença de oxido de ferro 

Metal Média Mediana
Desvio 
Padrão

Coef. de 
Variação Mínimo Máximo

C d 0,19 0,20 0,10 53,58 0,05 0,34

C o 0,40 0,42 0,14 33,94 0,16 0,74

Ti 33,69 33,30 9,38 27,84 18,37 56,62

Al* 2,39 2,26 0,65 27,23 1,47 4,16

Cr 4,04 4,19 1,80 44,59 0,05 7,21

Mn 18,21 17,22 4,63 25,44 12,63 30,96

Fe* 2,33 2,21 0,55 23,54 1,46 3,32

C u 28,72 27,31 7,07 24,62 15,33 42,01

Zn 31,18 30,26 7,85 25,17 18,12 46,89

Pb 3,49 3,55 1,14 32,54 1,52 5,63

Ni 2,00 1,77 1,17 58,61 0,57 5,08

Tabela 18 - Resumo estatístico das concentrações de metais associados à 
PTS, em ng/m³ 
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revestindo as partículas de argila, o que, imagina-se, explicar em parte a 

ocorrência do Fe nas amostragens. 

Outro aspecto importante a se observar é a variação diária das 

concentrações dos metais. O Fe foi o metal que apresentou o menor coeficiente 

de variação (23,54%) e o Ni, o maior coeficiente (58,61%). Em uma análise mais 

geral pode-se dividir todos os metais em três grupos, a saber: com coeficiente de 

variação entre 23,54% e 27,84%, os seguintes elementos: Fe, Cu, Zn, Mn, Al e Ti; 

com coeficiente de variação entre 32,54% e 33,94%, Co e Pb e por fim, os 

elementos com maior coeficiente de variação (44,59% a 58,61%), Ni, Cd e Cr.  

Os metais do primeiro grupo (Fe, Cu, Zn, Mn, Al e Ti) muito provavelmente 

tiveram suas fontes principais de emissão com pouca alteração (nível de atividade 

regular) ao longo do período de amostragem. Nos demais casos, o maior nível de 

variação pode estar associado a variáveis climáticas (umidade, ventos e 

temperatura) que podem favorecer ou não a dispersão e concentração de 

poluentes na atmosfera, ou variáveis temporais (dias da semana e final de 

semana) que alteram o nível de atividade de algumas fontes importantes, como o 

numero de pessoas e veículos em circulação, além das paradas de processos 

industriais. 

Alguns metais além de apresentar comportamento bem semelhante na 

variação diária de suas concentrações apresentaram também valores bem 

próximos entre si, a exemplo de Fe e Al, conforme figura 26. 
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Ao se comparar as concentrações dos metais com os padrões existentes, 

verifica-se que em todos os casos, esses valores ficaram bem abaixo dos padrões 

propostos pelos principais organismos nas áreas de saúde e de meio ambiente 

(WHO, ATSDR e EPA). No Brasil, a exceção da CETESB que adota como 

referencia o valor de 1,5 µg/m³ de média trimestral de chumbo nas amostragens 

de PTS, não se identificou nenhum outro padrão para nenhum dos metais aqui 

considerados. No caso dos metais Al, Fe e Zn, não foram encontrados nenhum 

padrão de concentração para ambiente externo. A tabela 19 apresenta as 

concentrações médias e valores máximos de cada metal e os respectivos padrões 

propostos pela ATSDR, WHO e EPA.  
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Figura 26 - Variação diária das concentrações de Fe e Al, Sitio - Pça do Trabalhador, 
Goiânia. 
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*concentração em µg/m³. 

Embora as concentrações dos metais estejam bem distantes dos padrões 

estabelecidos, é importante compará-las com outras situações de cidades onde 

foram realizados estudos neste sentido, e mesmo com estudos similares 

desenvolvidos em Goiânia. A tabela 20 apresenta os resultados deste trabalho 

com outros disponíveis. 

 

Tabela 20 - Concentrações médias de metais associados a material particulado 
em diversas cidades, em ng/m³. 

Local Goiânia (GO), 
Pça trabalhador 

Ouro Preto (MG), 
Est. Pilar 

Volta 
Redonda (RJ) 

Rio de 
Janeiro (RJ) 

Piracicaba 
(SP) 

Londrina 
(PR) 

Al 2,39 32,36 - 5,80 1,42 1,36 

Cd 0,22 - - - - - 

Co 0,40 - - - - - 

Cr 4,07 - - 421,00 24,46 14,23 

Cu 28,72 16,30 160,00 335,00 20,60 14,20 

Fe 2,33 2,80 4,00 38,90 2,85 1,74 

Mn 18,21 113,50 200,00 1.216,00 102,40 57,28 

Ni 2,00 47,30 16,00 0,50 6,40 3,50 

Pb 3,49 41,70 224,00 101,00 18,60 12,90 

Ti 33,69 - - - 438,30 306,10 

Zn 0,03 30,90 4,00 2,10 0,08 0,03 
Referências Este trabalho Magalhães, 2005 Gioda, 2004 Quitério, 2004 Lopes, 2003 Lopes, 2003 

Concentração de Al, Fe e Zn, em µg/m³. 

Meta l Média M áximo Padrão Referenc ia

C d 0,19 0,34 5,00 W HO, 2005

C o 0,40 0,74 100,00 ATSDR, 2010

Ti 33,69 56,6 2 100,00 ATSDR, 2010

A l* 2 ,39 4,16 - -

C r 4 ,04 7,21 100,00 W HO, 2005

Mn 18,21 30,9 6 150,00 W HO, 2005

Fe * 2,33 3,32 - -

C u 28,72 42,0 1 - -

Zn 31,18 46,8 9 - -

Pb 3,49 5,63 150,00 EPA, 2008

Ni 2 ,00 5,08 90,00 ATSDR, 2010

Tabela 19 - Concentrações de metais associados à PTS, em ng/m³ 
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Em Volta Redonda, Rio de Janeiro, Piracicaba e Londrina, conforme   

pode-se observar na tabela acima, as concentrações de alguns metais (Cr, Mn e 

Ti) posicionaram-se acima dos padrões mais restritivos (OMS e ATSDR). As 

variações nas concentrações de poluentes atmosféricos de uma maneira geral, 

apresentam relação com particularidades locais, tais como: clima, atividades 

econômicas e a região específica de monitoramente. No caso do Rio de Janeiro, 

por exemplo, o estudo foi realizado no distrito industrial Santa Cruz, zona oeste da 

cidade. Londrina e Piracicaba, á época do monitoramento, foram descritas por 

Lopes (2003), como cidades importantes nos seus Estados do ponto de vista da 

atividade industrial e agrícola, inclusive com a ocorrência de queimadas de cana 

de açúcar (Piracicaba), além de possuírem frota de veiculo acima de 100.000 

unidades. A alta concentração de Al, no caso de Ouro Preto, foi explicada por 

Magalhães (2005) como resultado da existência de uma fábrica desse metal 

instalada no núcleo urbano da cidade, a uma distancia entre 2,0 km e 2,5 km das 

estações de amostragem. Já a concentração atípica de Zn, segundo o autor, 

deveu-se à ocorrência desse metal na composição do filtro utilizada nas coletas 

(fibra de vidro). 

Em relação à Goiânia, nota-se que a concentração do Fe, está compatível 

com todas as outras cidades, exceto Rio de Janeiro cuja concentração  

apresenta-se bastante elevada. Os metais Pb, Cr, Zn, Ti e Mn apresentaram as 

menores concentrações quando comparadas às demais existentes. Os outros 

metais, Al, Cu e Ni, tiveram suas concentrações acima daquelas registradas em 

outras localidades, mas ainda assim bem abaixo dos maiores resultados.   

Outros trabalhos como o de Brait (2008), por meio de coleta passiva, 

encontrou concentrações importantes de Fe, Zn e Cr, em Goiânia. Já Costa 
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(2011) detectou a ocorrência de Cr associado ao material particulado fino (PM2,5) 

e grosso (PM10), com concentrações, respectivamente iguais a 116, 5 ng/m³ e 

95,5 ng/m³, em coleta realizada no período de seca, com estação instalada na 

Escola de Engenharia Civil da UFG, Setor Universitário, Goiânia – GO. O primeiro 

valor está acima do padrão da WHO (100 ng/m³) e o segundo valor encontrado na 

fração grossa do particulado, um pouco abaixo desse padrão.  

De acordo com a CETESB (2009) Na região metropolitana de São Paulo 

(Capital, Osasco e São Caetano do Sul), a concentração do Pb vem melhorando 

desde 1993, tendo apresentado em 2003 concentrações máxima de 90 ng/m³, 

valor inferior ao seu padrão próprio e aos mais restritivos (WHO e EPA).  

Nos Estados Unidos, segundo a EPA (2012), as concentrações de chumbo, 

no ano de 2010, variaram de zero em cidades com boa qualidade do ar até 1,37 

µg/m³, nas regiões mais poluídas, representando, entre 2001 e 2010, uma 

redução nas concentrações médias de aproximadamente 71%.   

No geral, a partir dos resultados deste trabalho, pode-se afirmar que as 

concentrações de metais associadas a PTS, a partir das coletas realizadas no 

Sitio Praça do Trabalhador, em Goiânia,  apresentaram valores considerados 

relativamente baixos e compatíveis com as atividades econômicas e comerciais, 

nessa região. Deve-se registrar que os limites ou padrões de concentração de 

metais associados ao material particulado, definidos pelos organismos da área 

ambiental e de saúde, referem-se à partículas inaláveis (PM10) e não a PTS. 

Porém, para efeito de comparação, de acordo com a FEPAM (1998, apud 

Magalhães 2005) podem ser considerados válidos, pois aproximadamente 80% 

das partículas em suspensão na atmosfera correspondem à fração inalavel. 
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Matriz de 
Correlação

Cd Co Ti Al Cr Mn Fe Cu Zn Pb Ni PTS

Cd 1,00 - - - - - - - - - - -
Co 0,79 1,00 - - - - - - - - - -
Ti 0,41 0,65 1,00 - - - - - - - - -
Al 0,53 0,61 0,64 1,00 - - - - - - - -
Cr 0,68 0,77 0,73 0,49 1,00 - - - - - - -
Mn 0,57 0,74 0,71 0,74 0,80 1,00 - - - - - -
Fe 0,42 0,61 0,66 0,93 0,49 0,77 1,00 - - - - -
Cu 0,55 0,56 0,44 0,51 0,78 0,67 0,52 1,00 - - - -
Zn 0,70 0,63 0,55 0,64 0,80 0,74 0,57 0,76 1,00 - - -
Pb 0,66 0,53 0,30 0,32 0,71 0,50 0,20 0,70 0,77 1,00 - -
Ni 0,59 0,75 0,24 0,17 0,51 0,33 0,11 0,36 0,31 0,53 1,00 -

PTS 0,43 0,25 0,04 0,48 0,13 0,24 0,34 0,17 0,24 0,27 0,28 1,00

Com o objetivo de verificar o grau de associação linear das concentrações 

dos metais entre si com as concentrações de PTS, foi determinado o coeficiente 

de correlação de Pearson. A tabela 21 seguir detalha os resultados. 

 

 Os itens destacados em azul representam as correlações mais 

significativas e os nessas condições, porém negritados, as mais fortes 

correlações identificadas a partir desse coeficiente. Al e Fe apresentam a 

correlação de maior significância (0,93) indicando um grau de dependência 

estatística linear com compartilhamento praticamente equivalente a 100% da 

variância entre os dois metais. Isto é, para esses dois metais a variação na 

ocorrência de ambos segue praticamente a mesma tendência.  

Os pares Cr / Mn (0,80), Cr / Zn (0,80), Cr / Cu (0,78) apresentam uma 

forte associação do Cr com os demais elementos. De uma forma geral os metais 

apresentaram relação linear elevadas entre si, a exemplo do Pb e Zn (0,77), Cd e 

Co (0,79), Ni e Co (0,75), Ti e Cr (0,73) e Mn e Fe (0,77), demonstrando uma forte 

tendência de ocorrência desses elementos de forma semelhante nas amostras  

de PTS.  

Tabela 21 - Coeficiente de Correlação de Pearson 
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A correlação linear entre os metais e PTS, entretanto, se mostrou menos 

significativa. As associações de menor força ficaram por conta dos metais           

Ti (0,04), Cr (0,13) e Cu (0,17). As correlações que mais se destacaram foram:   

Al / PTS (0,48), Cd / PTS (0,43) e Fe / PTS (0,34). A associação ente PTS, Al e 

Fe, pelas razões já descritas (ocorrência natural desses elementos no solo em 

função do perfil litológico) já eram esperadas.  
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6 CONCLUSÃO 

As concentrações de PTS no período de coleta, 31 de julho a 24 de agosto 

de 2012, a partir de amostragem realizada no sitio Praça do Trabalhador, 

localizado na região central de Goiânia – GO apresentaram valores considerados 

moderados, quando comparados com os padrões da qualidade do ar 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 03/90. Entretanto, quando considerado o 

padrão estabelecido pelo Decreto 1.745/79 que regulamenta a Lei Estadual de 

Goiás 8.544/78 que trata da poluição ambiental, mais de 36% das concentrações 

de PTS se posicionam acima do padrão único definido para este fim. 

Para o período de coleta de PTS, a partir do sitio Praça do Trabalhador, na 

região central de Goiânia – GO, considerando-se as concentrações diárias do 

particulado, o critério adotado pela CETESB para cálculo do IQA e ainda os PQA 

primários e secundários definidos pela Resolução CONAMA 03/90, a qualidade 

do ar apresentou-se como BOA em apenas três ocasiões (IQA = 0 – 50, 

concentração de PTS de 0 – 80 µg/m³) e REGULAR nos outros dezenove dias 

(IQA = 51 – 100, concentração de PTS de 80 – 240 µg/m³). 

A ocorrência de metais associados ao material particulado resultou em 

concentrações consideradas baixas com referência aos padrões sugeridos por 

organizações internacionais da área de saúde e do meio ambiente (WHO, EPA e 

ATSDR). Ao se estabelecer um paralelo entre a ocorrência de metais detectada 

nas coletas de PTS deste trabalho com outros estudos que também pesquisaram 

metais em material particulado, nota-se que quatro dos onze metais (Al, Cu. Ni e 

Fe) apresentaram concentrações médias acima de algumas cidades do grupo 

considerado neste estudo. Nos demais casos as concentrações dos metais 
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representam os menores valores em relação às cincos cidades tomadas como 

referência. Dessa forma, os resultados de metais associados a PTS em Goiânia, 

podem ser considerados de significância média.  

O chumbo, metal considerado relevante do ponto de vista toxicológico, com 

suspeitas de ser carcinogênico, apresentou concentração média de 3,49 ng/m³, 

enquanto que nas demais cidades esse valor oscilou entre 12,90 ng/m3   

(Londrina – PR) a 224 ng/m³ (Volta Redonda – RJ). Sendo o parâmetro para esse 

metal de 150 ng/m3, pode-se considerar que o Pb associado a PTS, nas coletas 

realizadas, não representou situação de ameaça à saúde das pessoas e ao meio 

ambiente. 

Os metais (Cd, Co, Cr e Ní) apresentaram concentrações de vinte e cinco a 

duzentos e cinquenta vezes menores que os padrões estabelecidos pelas 

organizações de saúde e meio ambiente, o que permite afirmar, para este caso, 

que em tais níveis, não representam uma situação significativa de perigo para a 

população e o meio ambiente. 

A exceção do Ni que apresentou associação significativa com apenas 

quatro outros metais, todos os demais metais apresentaram forte correlação linear 

entre si, com destaque para associação Fe/Al, Cr/Mn e Cr/Zn, demonstrando 

certa regularidade na variância experimentada por quase todos os elementos. 

A correlação linear entre metais e PTS apresentou resultados considerados 

importantes apenas paro os metais Cd, Al e Fe, indicando a ausência de uma 

relação estatística linear entre a maioria dos metais e o particulado coletado. 

Os metais pesquisados nas amostras de PTS são importantes para a 

saúde da população e para o meio ambiente. A exposição prolongada a 

concentrações elevadas destes elementos pode provocar desde pequenas 
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irritações, reações alérgicas até doenças graves como câncer, podendo levar a 

morte. Na maioria dos casos, os sistemas mais afetados pela inalação e 

respiração de material particulado contendo metais são: sistema respiratório, 

sistema cardiovascular e sistema neurológico.  

De uma forma geral, os resultados encontrados de PTS e Metais 

associados a estas partículas, não caracterizaram quadro grave de ameaça a 

saúde da população e ao meio ambiente, na região central de Goiânia, a partir de 

estação de monitoramento, situada na Praça do Trabalhador, entre 31 de julho e 

24 de agosto de 2011. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

Diversos trabalhos têm demonstrado a importância da qualidade do ar  

para a saúde da população e para o meio ambiente de uma forma geral. Esse 

trabalho teve como objetivo principal detectar a presença de metais em PTS na 

estação seca, na região central de Goiânia e as possíveis ameaças à saúde de 

seus habitantes. Para que os resultados sejam mais representativos e permitam 

conclusões mais abrangentes, sugere-se trabalhos semelhantes a este, a partir 

de observações ao longo de 12 meses, cobrindo as duas estações climáticas 

características de Goiás (estação chuvosa e seca). Em relação ao material 

particulado, é importante a coleta de partículas finas (diâmetro até 2,5 µm) e 

partículas grossas (diâmetro até 10 µm), por possuírem maior possibilidade de 

penetração no trato respiratório do ser humano e, portanto, representar maior 

potencial de risco à saúde da população. 

São importantes também trabalhos que possam identificar as principais 

fontes de poluição do ar e uma avaliação da contribuição dessas fontes para a 

degradação da qualidade do ar que se respira na cidade. Por fim, estudos 

ecológicos que procurem associar certas patologias com a poluição atmosférica, 

especialmente as doenças respiratórias e cardiovasculares, também são 

relevantes, considerando a relação existente entre essa forma de poluição e 

doenças dessa natureza. 
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APÊNDICE A - PLANILHA DE ANOTAÇÃO 

11 Período: 10/08/11 a 11/08/11
HPV-0968 Hora: 20:46 a 20:46

Duração: 24
11 Tipo:

GV-020/10
1,758928745 -0,2679391 0,999

38,00 °C 311 K Tp= 298 K
698,46 mm Hg Pp= 760 mmHg
303,11 horas       326,69 horas
23,58 horas       1.414,8 minutos

Número Vazão Intervalo Volume
Intervalo Deflexão (m3/min) (min) (m3)

1 4,20 1,2457 120 149,48
2 4,40 1,2714 120 152,57
3 4,40 1,2714 120 152,57
4 4,20 1,2457 120 149,48
5 4,20 1,2457 120 149,48
6 3,90 1,2059 120 144,71
7 3,90 1,2059 120 144,71
8 3,80 1,1923 120 143,08
9 3,50 1,1504 120 138,05
10 3,40 1,1361 120 136,33
11 3,60 1,1646 120 139,75
12 3,60 1,1646 94,8 110,40

1.710,64 m3

4,3783 g
4,6583 g
0,2800 g

163,68 µg/m3

Francisco Edison Sampaio Data: 11/08/2011

Planilha de Amostragem - AGV PTS (1)

Correlação (r2):Intercepto (b2):Inclinação (a2):

Dados da Calibração do AGV PTS

Dados da Amostragem

Local:

N° da Amostragem:
N° do Amostrador:

Praça Trabalhador

Responsável:

Última calibração do AGV PTS:

Volume total de ar em condições padrão =

Peso líquido (Ml):

Dados da Pesagem

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Leitura inicial horâmetro:  Leitura final horâmetro:

Peso inicial (Mi):

ANOTAÇÕES DE CAMPO
Temperatura ambiente média (T3):

Pressão barométrica média (P3):

horas (nominal)
N° Filtro: Quartzo

Calibrado c/ CPV N°:

Dados da Concentração de Partículas Totas em Suspensão (PTS)

Diferença de leituras do horâmetro: Diferença em minutos:

OBSERVAÇÕES (anormalidades durante a amostragem)

Concentração (PTS):

Peso final (Mf):

Dados do Volume
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APÊNDICE B - PLANILHA DE CALIBRAÇÃO DO AGV 

FORMULÁRIO DE CALIBRAÇÃO DO AGV PTS (1)

(PARA USO POSTERIOR COM VALORES MÉDIOS DA TEMPERARTURA (T3) E DA PRESSÃO (P3)
DURANTE A AMOSTRAGEM)

DADOS GERAIS DA CALIBRAÇÃO
AGV PTS Nº HPV-0968 Registrador Nº RP4-1112
Local: Praça Trab Data: 31/07/11 Hora: 11h00'

P2= 699,00 mm Hg T2= 31,0 °C 304,0 K
Pp = 760 mm Hg Tp = 298 K (25 °C)
Realizada por: Supervisionada por:

DADOS DO CPV (CALIBRADOR PADRÃO DE VAZÃO) (VER CERT. CALIBR.)
Número do CPV: GV-020/10 Última Calibração: 03/02/10
Relação (Reta) de Calibração:

Inclin. a1: 3,0320 Interc. b1: -0,0080 Corr. r1: 0,9990
Para cálculo de Qp na Coluna (4) abaixo, usar a expressão:

MEDIDAS DA CALIBRAÇÃO
1 2 3 4 5 6

Placa dHc * Qp D **
cm H2O m3/min Deflexão

18 28,1 5,0333 1,663 7,40 2,5830
13 23,6 4,6127 1,524 6,20 2,3643
10 19,0 4,1389 1,368 4,80 2,0803
7 12,5 3,3571 1,110 3,20 1,6985
5 8,0 2,6856 0,888 2,00 1,3428

RELAÇÃO DE CALIBRAÇÃO DO AGV PTS/REGRESSÃO LINEAR - MÍNIMOS QUADRADOS

         Inclinação da reta (a2) = 1,5986 Intercepto da reta (b2) = -0,0812
Coeficiente de correlação (r2) = 0,9996

PARA USO POSTERIOR NAS AMOSTRAGENS

Francisco Edison Sampaio Data: 31/07/2011

Francisco Edison SampaioFrancisco Edison Sampaio

Responsável:
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APÊNDICE C - CURVA DE CALIBRAÇÃO 

 
 

y = 1,5986x - 0,0812
R2 = 0,9992

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80

*

**

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-122 

Francisco Edison Sampaio 

APÊNDICE D – CARTA GRÁFICA DE COLETA DE PTS 
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APÊNDICE E – CARTA GRÁFICA DE CALIBRAÇÃO DO AGV 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metais associados ao material particulado em Goiânia e os possíveis agravos à saúde pública-124 

Francisco Edison Sampaio 

APÊNDICE F – FILTRO DE COLET DE PTS 

 
 

 
 
 
 
 
 


