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A ferra esPero Pelo seu auxílio.

Ela lhe dtí o ar para respirar, desde que nasceu, a ógua para matar sua sede,

O alimento para sustenf¿í-lo, a residência para protegâ-lo.
E você, o que dó en retribuição2

Esfó contribuindo para a prosperidade da ferca que o recebeu
De braços abertos permitindo-lhe a evolução e o aprendizado?

Não se esqueça de que a Terca espera pelo Seu auxílio.

Ao meu filho, llafheus, e
lWeu marido. liÁarcello.



RESUMO

O presente trabalho visou a determ¡nar o ¡mpacto do mater¡al particulado atmosfér¡co

(PM10) coletado na área natural de Cunha (Parque Estadual da Serra do Mâr), e na área

urbânâ de São Paulo (floresta urbana/PEFI, e Faculdade de Medicina) sobre a supeÍicie

terreslre (solo) através do estudo de sua composição química e de suas características

morfológicas e mineralógicas.

Os resultados obtidos evidenc¡aram um gradiente de concentração do material part¡culado

no sentido, Cunha- PEFI- Fâculdâde de Medicina onde âs concentrações na área urbana são

cerca de 6 e 3 vezes mais altas do que a área natural dufanteoinvernoeoveräo,
respectivamenle. As baixas concentrações de material particulado foram assoc¡adas com a

passagem de frenies ffias e evenlos chuvosos tanto na área natural como na área urbana,

enquanto que, as altas concentraçðes de matel¡al paúiculado (fino principalmente) foram

assoc¡adas a presença de situações estáveis da atmosfera, d¡f¡cultando a d¡spersão dos

poluentes (Alta Polar, Atlântico Sul, inversäo térmica, calmaria). em áreas urbanas.

A análise da composição química da fração solúvel do material pârticulado fino mostrou

que na área natural, Na', K*, Cl , SO42, Zn, e Ni foram as espécies predominantes, enquanto

que na área urbana, SOa2, NO3', NH4., Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, fuln e Ni predominaram. A

composição quÍmica da fração solúvel do maler¡al partirulado fino fo¡ assoc¡ada com fontes

naturais (terrÍgenas e mar¡nhas) para Cunha, e com fontes antrópicas (emissões veiculares,

industr¡ais e processos de combustão) principalmente, e natura¡s (mar¡nhas principalmente e

terrígenas) na c¡dade de São Paulo, o que foi confirmada pelas observaçðes realizadas através

da Microscopia Eletrônica de Varedura.

Nas águas de chuvâ tanto no ¡nverno, como no verão, as espécies iôn¡cas que

predominaram seja na área natural, seja nas áreas urbanas, foram NHq', No¡- e Soo2- e Fe2' e

2n2.. Entretanto, certas espécies caracter¡zaram também as diferentes áreas estudadâs: K.,

Nat e Cl', em cunha, K., ca2., Na* e cl-, no PEFI, e ca2' e cf na Fâculdade de Medicina.

A composição mineralógica e granulométrica dos solos de Cunha e do PEFI foi

característica de um latossolo vermelho-amarelo. No PEFI, um comportamento diferenciado

dos elementos trâço no perfil, foi relacionado a aportes atmosféricos. Analisando a composiçåo

química dos solos e das águas de pencolaçäo em Cunha e no PEFI e considerando â

composição das águas de chuva, sugeriu-se que ålém da contribuição do solo, a precipilação

Õonstitui uma fonte significat¡va de amônio para o solo, em Cunha e de sulfato no PEFI, e de

cloreto para os dois locaís estudados.

Em relaçäo aos compostos orgánicos (HPAs), os primeiros resultados obtidos para o

solo, em Cunha e no PEFI, ev¡denc¡aram concentrações mais altas na área urbana do que na

área natural. Compostos de peso molecular mais alto, tais como o benzo(ghi)per¡leno, os

benzo(b) e (k)fluorantenos, foram detectados no PEFI, enquanto que em Cunha, compostos

ma¡s leves foram encoììtrados. A orìgem destes compostos foi âssoc¡adâ com fontes de

combustão natural e antrópicas bem como de emissões veiculâres.



RËSUMÉ

L'évaluat¡on de I'impact du mater¡eì particula¡re atmosphér¡que (PM10) sur lã surperficie

terrestre (sol) à part¡Í de l'étude de sa compos¡tion chimique et de ses caractér¡stiques

morphologìques et mìnéralog¡ques a constilué l'objectìf de ce travail. Pour ce faìre, le mâlérìel

particula¡re a été collecté dans le site naturel de cunha (Serra do MaO et l'âire urbaine de São

PaulÕ (fôret urbåine/PEF| et Fåculté de Médeeine).

Les résultats obtenus ont m¡s en év¡dence un gradient de concentration dâns le sens

Cunha-PEFI-Facullé de Médecine. Les concentrations dans I'aire urbaine sont respect¡vement,

6 et 3 fo¡s supérieures à celles de I'a¡re naturelle pendant I'h¡ver et pendant l'été. Les fa¡bles

concentrations du matériel paniculaire onl été associées à des passages de fronts fro¡ds et aux

évènements pluvieux aussi bien dans l'a¡re naturelle que dans I'aire urbaine, tandis que les

concentrations élevées de matériel particulaire (fin particulièrement) ont été associées à la
présence de s¡tuations atmosphériques stables, dificultant la dispersion des polluants (Alta

Polar, Atlântico Sul, ¡nvers¡on thermiques, câlmar¡es) dans I'aire urbaine.

Dans I'aire naturelle, la fraction soluþle du matér¡el paúicula¡re f¡n est caractérisée par

la présence de Na', K-, Cl , SO42-, Zn, et Ni tandis que celle de I'aire urbaine est caractérisée

par les espèces SO42-, NO3, NH4-, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, pb, l\¡n et Ni. La composition chimique

du particulaire fin, colleclé à Cunha, a été assoc¡ée à des sources crustales et marines tandis

que dans l'aire urbaine, sâ composition ch¡mique reflète surtout la contr¡bution des émiss¡ons

véhiculaires, ¡ndustrielles et des divels processus de combustion, ce qu¡ a d'a¡lleurs été

confìrmé par ì'observatìon faile au Microscope Electronique à balayage.

La composition chimique des eaux de pluies, dans les deux sites étud¡és est

caractériséè par les espèces NH4', No3- e SO42, Fe2. ê 2n2.. Cependânt, cel1aines espèces

diférenc¡ent I'alre naturelle de I'a¡re urbaine: c'est le câs de K', Na. et Cl', pour Cunha, K*, Ca2',

Nâ' et Cl , pour le PEFI, et Câ2' et Cl pour lâ Fâcultó de Médecine.

La composit¡on m¡néralogique et granulométr¡que des sols de Cunha et du pEFl est

caractér¡st¡que d'un sol latér¡t¡que. Em prenanl em considération les résultats de I'analyse

chimique des sols ei des eaux de percolation, et celle des eaux de plu¡e, il a été suggéré que,

outre la contribution du sol, la précip¡tation constitue une source significative de NH4- et Cl pour

le sol, dans le site de Cunha, et de SOa2- et Cl'dans celui du pEFl.

En ce qui concerne I'analyse des Hydrocaúures policycliques aromat¡ques (HAps)

dans les hor¡zons superfic¡els du sol, les premiers résultats ont montré que les concentrations

sont plus élevées dans le sol utbâ¡n que dans le sol naturel de Cunha. Les composés de poids

moléculaire plus élevé tels que le benzo(gh¡)perytene, les benzo(b) e (k)fluoranthènes, ont été

détectés dans le profil pédologique du PEFI tandis que dâns le profil de Cunha, ce sont les

composés plus légers qui prédominent. L'origine de ces composés a été attribuée à des

sources de combustion natufelles (comme les feux de biomasse, par exemple) et anthropiques,

toutefois, dâns le sile urbain, ce sont surloul les émissions véhicula¡res qu¡ sont à I'oÌigine de la

pésence de ces ôomposés dans le sol.



ABSTRACT

This study ¡s focused on the evaluation of the impact of the particulate atmospheric

matter (PM10) on the terrestrial surface (soil). The chemical composition, moÌphological and

mìneraiog¡cal characterìstics of ihe pariiculaie matter were determined ìn samples coilecteci in

the naturâl area of cunha (Serra do Mar) and ¡n the urban area of Säo Paulo City (urban

forest/PEF| and Fâculty of I\/ledicine, a str¡c urban site).

The results showed a concentrãt¡on gradient between Cunha-PEFI-Faculty of Med¡cine-

The concentrutions cf atmospheric pafticulate matter in the urfran area weie 5 and 3 tirnes

h¡gher than the natural area during winter and summer, respeclively. Low concentrations of

particulate mâtter were åssociated with cold fronts and rainy evenls in both sites whereas h¡gh

concentrat¡ons were attributed to stable atmospher¡c conditions difficuting pollutants dispersion

(Altâ Polâr, Atlântico Sul, thermâl invers¡ons, câlmar¡es) in the urban area.

ln natural area, the soluble fraction of fine pârticulâte matter was character¡zed þy the

chemical species of Nâ', K' , Cl-, SO4? , Zn, ând N¡ while in the urban site, the chemicals so4? ,

NO3, NH4., Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb, Mn and Ni were predom¡nants. The chemical composition of

fine padiculate matter collected in Cunha area was associâted to crustal and mârine sources. ln

the urban site, the chemical composit¡on reflected contr¡bution of vehiculâr and industlial

emissions and combustion processes wh¡ch has been confirmed by SEM observatìons.

Chemical composition of rainwater in boih sites wâs characterized by NH¿., NO:- and

SO42" , Fe2' and Zn2' species. However, some other species diferenciated the natural area from

the urban one: K-, Na' end Cl- species for Cunhâ ereâ, K, Câ2', Nå' and Cl-, for PEFI area, and

ca2., cl-the Faculty of Medic¡ne.

Mineralog¡cal and granulomelric composit¡on of Cunha and PEFI soils was

character¡st¡c of a later¡tic soil. Considerat¡ng the results of chemical analyses of soils and

perco{ation waters and rain\ryater, it has been suggested that the precipitation constituted a

significanle source of NH4' and Cl' for the Cunha natural soils and Soa2- and Cl- for the PEFI

ones

The polycyclic aromat¡ô hydrocarbons (PAHs) compos¡tion of these soils showed higher

concentrations in urban area than naturâl one. Higher molecular species (benzo(ghi)perylene,

benzo(b) and (k)fluoranthenes) were predominant in the urban soils whereas only lower

molecular spec¡es were detected in the Cunha natural soils. The or¡gin of these PAHs was

attr¡buted to natural (e.9. biomass burning) and anthropic sources of combustion but in the

urban area, vehicular emissions were the principal responsible of the¡r presence in the soil.
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TNTRODUçAO E JUSTtFtCATIVA

A poruiÇão ambientar envorve sempre uma fonte de poruentes, os poluenfes em
si mesmos, um meio de tnnsporte (ar, água) e um rcceptor (ecossistemas, seres
vivos, materiais de construção), Embora os problemas de pofuição ambiental sejam
¡ndesejáve¡s e onerosos, eres constituem hoje em dia um componente ¡nev¡táve¡ da
vida para a maioria da população. Fumaças e nevoe¡ros tornaram_se parte do
quotidiano e passaram a ser aceitos como um fato inev¡táver da vida urbana e
¡ndustriarizada Em áreas rurais e remotas onde os vorumes e taxas de emissão e
toxic¡dades dos poruentes são rerat¡vamente baixos, a degradação ou ass¡m¡ração
desses excessos é, em geral, mais propícia que no caso dos poluentes de áreas
urbanas ou industriais muito mais tóxicos e emitidos em maiores quantidades. Assim,
as grandes aglomerações urbanas do mundo, com grande concentraçåo de
populaso, alto consumo de energia, intensas ativ¡dades rerac¡onadas às rndustriais e
transportes, apresentam os piores problemas de poluição do ar,

com cerca de 16 mirhões de habitantes, dist¡ibuídos em uma área urbanizada
de 1747 km2' a Região Metroporitana de são pauro (RMSp) representa a terceira
maior aglomeração urbana do mundo. Nesse território existe ainda cerca de 50 mir
indústrias e quase 6 mirhões de veículos particurares (21o/o do totar nacionar). Na
grande são Pauro são rearizadas 30,5 mirhões de viagens por d¡a, sendo 12 m¡rhões
por transporte coletivo, 8,1 milhões no modo individual e 10,4 milhões a pé. Nas ruas,
praças e avenidas circuram de 2,5 a 3,0 mirhões de veícuros por dia. com esses
números, é possíver visuar¡zar a dimensão do impacto ambientar provocado por esta
frota nesta regiåo Deste modo, são pauro const¡tu¡ uma área prioritária em termos de
estudo sobre a poluição ambiental, já que possu¡ uma forte degradaÉo da qual¡dade
do ar. os poluentes presentes na sua atmosfera estão pr¡nc¡parmente reracionados à
alta emissão proveniente dos veícuros automotores reves e pesados, segu¡dos peras
emissões or¡undas dos processos industriais, conforme apresentado nos reratórios de
qual¡dade do ar que a cETESB (companhia de Tecnorogia de saneamento Ambientar)
vem realizando desde os anos 20.

A maior parte dos trabarhos científicos sobre a poruição em áreas urbanas teve
como foco regiões do Hemisfér¡o Norte, com condições cr¡máticas temperadas.
contudo, os resurtados obt¡dos não são sempre transferíveis para as aéreas tropicais
do Hem¡sfér¡o sul que têm condições cfimáticas muito diferentes. os estudos sobre a
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poluição do ar tèm enfocado poluentes ta¡s como o ozônio, óxidos de enxofre e de
nitrogènio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e partículas inaláveis.

o material pañicutado atmosféico presente em altas concentraçöes em áreas
urbanas tem sido o arvo de numerosos estudos, pr¡nc¡parmente devido ao seu impacto
reconhecido sobre a saúdé humana. As particulas envolvidas const¡tuem superfíc¡es
ativas sobre as quais espécies inorgånicas e orgânicas podem ser adsorvidas. Assim
sendo, agem como vetor de subståncias tóxicas como é o caso dos mefars fraço e dos
Hidrocarbonetos Por¡cíct¡cos Aromát¡cos (HpAs) com propr¡edades cancerígenas e
mutagên¡cas, o que ainda hoje é motivo de muita preocupação.

Em são Pauro, o mater¡ar part¡curado inaráver (partícuras de diåmetro inferior a
'10 pm) tem s¡do o arvo de investigações do GEpA/usp (Grupo de Estudos de
Poluição do Ar)' desde os anos g0, fornecendo as pr¡meiras informações sobre suas
fontes e sua composiçâo elementar total. Desde então, diversâs áreas de pesqu¡sa,

tais como a química anarÍtica, a física, a meteororog¡a, etc., envorveram-se nestes
t¡pos de estudos a fim de merhorar a quaridade dos dados e a compreensäo das
relações existentes entre a poruição do ar e o seu ¡mpacto sobre o meio ambiente e a
saúde humana.

se a composição química inorgânica ou erementar do aerossor atmosférico
está sendo amplamente investigada, a composição orgân¡ca deste materiar e
principalmente a presença de H¡drocarbonetos policícricos Aromát¡cos começou a ser
investigada no Brasil com os estudos de rvrendonça (1991);vasconcelos (1996);
Martinis (1997) em são pauro e de Daisey et ar., (1987); Miguer e pereira (1989) e
Azevedo et ar., (1999) no Rio de Janeiro. poucas informações são ainda disponíveis o
que justifica plenamente a realização de estudos futuros.

Além dos fenômenos meteorológicos que podem transportar os poluentes
sobre longas diståncias e assim contaminar regiöes ainda protegidas, a precipitaçäo é
um vetor essencial das transferências dos poluentes para o ecossistema terrestre. As
prec¡pitações são a origem da maior parte das entradas de diversos compostos e
elementos na superficie terrestre e a importância destas entradas só pode ser avaliada
se a composiSo das águas de chuva for bem conhec¡da. A água que at¡nge a
superfície terrestre sofre grandes modificaçöes, em seu modo de transporte e em sua
composição química. A água pode se infiltrar no solo ou s¡mplesmente escoar na
superfície- Antes, ela é interceptada pela vegetação e depois conduzida através do
perfil do solo, transferindo deste modo as substånc¡as tóxicas presentes na atmosfera.
A compos¡ção iônica da água de chuva tem sido bastante estudada seja no Estado de
São Paulo (Vieira et al., 1988; Fort¡ et al., 1990; Galvão, 1996; Moreira_Nordemann et
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al., 1983; Abbas et al., 1993; Lopes, 2001), ou em outras tocal¡dades do Brasit (Forti et

al., 2000; Mirlean et al., 2000; Mello, 2001). Um melhor conhecimento da quimica da

prec¡p¡tação foi assim adquirido conscientizando a comunidade c¡entif¡ca acerca de

seus impactos sobre a vegetação e o solo. Entretanto, a composição orgånica das

águas de chuva bras¡leiras, em relação aos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, é

relaiivamente desconhecida. Trabalhos escassos ex¡stem a respeito e são onentados

para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma metodologia analítica (Trevelin,

199'1; Titato e Lanças, 1999; Pinto e Lanças, 1999).

Os ¡mpactos sobre os ecossistemas terrestres säo provocados pelos poluentes

que atingem os receptores tais como a vegetação, os corpos d'água e o soio. Se as

interações entre a vegetação e os poluentes atmosféricos säo bastante

documentadas, princ¡palmente para os poluentes gasosos, para os solos, elas não são

tão bem conhec¡das. No entanto, a presença de subståncias tóxicas na lnterface solo-

atmosfera é relevante. Muitas vezes, essas substânc¡as se acumulam nos horizontes

superficiais do solo prejudicando não somente a saúde humana (contato dérmico ou

inalação de poeira re-suspensa), mas também a cobertura vegetal através dos

processos de absorção pelas raízes, da modificaçåo das condiçöes físico-químicas do

solo, ou eventualmente da perturlcação da atividade mícrob¡ológica do meio. No

Hemisfér¡o Norte, vários estudos sobre metais traço e Hidrocarbonetos policíclicos

Aromáticos nos solos foram realizados, deixando ma¡s uma vez muitas ¡nterrogações

acerca da presença destes compostos nos solos de países tropicais. Existem poucas

informações sobre teores, persistência, degradação, absorçäo pelas plantas,

mobilidade ou lÌxiviação de tais subståncias. No Brasil, alguns trabalhos se limitaram a

avaliar o comportamento dos metais traço em lodos de esgotos (Tsutiya M.T. et al.,

2001; Cornu et al., 2001) ou rejeitos industr¡ais (Dauga, 2000), mas, com relação aos

hidrocarbonetos policíclicos aromát¡cos, as investigações apenas se iniciam.

Tendo como base esfas considerações e tentando preencher algumas das

Iacunas acima mencionadas, propõe-se, através deste tnbalho, estudar algumas

características físico-químicas da atmosfera, avaliando a poluição em termos de

concentnção de espécles químicas poluentes e sua dependência com o tempo e a
Iocalização geográfica; suas transfetências para a supertície através da água de

chuva; e, finalmente, o seu impacto sobrc a supertície, ¡nvestigando essas espécles no

solo e na água livre do solo, em t¡ês regiöes contrastantes e durante condiçöes

climáticas distintas.
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Do¡s tipos distíntos de abordagem são possiyels de sercm utilizados na
realização de um trabalho com os objetivos acima cítados:

- uma abordagem onde prcpõe-se quant¡ficar de maneira precisa teores e
composição de pañículas em suspensâo na atmosferc, através de uma
avariação sazonar e tratamentos esrafisflcos representativos, necessitando um
grande n[rmero de amostras;

- ou, uma abordagem onde os objetivos enfocam os pr¡nc¡pa¡s processos gue
regem a produção e a remoção das paftícutas atmosféricas em suspensão, a
sua composição química, etc. para fal, necesslfa_s e de uma amostragem
detalhada ao longo de um período durante o qual os process os envolvidos são
suscepf/vers a vaiação. É o caso, porexemplo, de uma amostragem realizada
ao rongo de um evento crimático típico, como a passagem de uma frente fria.
Entretanto, se as segúérclas esco/hrdas não perm*em e.sc/arecer os p/ocessos
envolvidos, os dados obtidos tornam_se pouco representativos.

Portanto, para alcançar os objetivos deste trabalho e estudar os efelfos da
deposição destas pañícuras sob/e o ecossrsfe,,a tenestrc (soro), empregando-se o
segundo tipo de abordagem, foram esco/hldas uma região urbana potuída (cidade de
são Paulo) e uma ¡efetência naturar, considerada não poruída (parque Estaduat da
serra do Mar - Núcreo de cunha) onde os parâmetros mofforógicos (tamanho e forma)
e a composição química dos seño estudados aerossóþ bem como a físico-química
das so/uções que circuram na intefface atmosfera-soro setáo estudados. com rctação
à composiçäo química, atém dos hidrocarbonetos policíclicos aromát¡cos (HpAs), sen
determinada a composiçäo erementar (erementos maiores e meta¡s traço) bem como
as espécrès solúve¡s (cétt¡ons e ânions maiores).

Para o bom entendimento do estudo aqu¡ proposto, achou_se adequado
relembrar em um primeiro capíturo argumas generaridades e definições acerca da
poluição atmosférica, dos poluentes, de suas fontes, da formação e geraçäo de
aerossóis, bem como dos parâmetros meteororógicos que exercem arguma infruência
sobre a poruição atmosfér¡ca. como este estudo focar¡za-se sobre o materiar
particurado e argumas substâncias tóxicas rigadas a ere, tais como os metais traço e
íons maiores, e hidrocarbonetos poricícricos aromáticos, as propr¡edades físico-
químicas destes compostos bem como suas fontes e ocorrèncias no meio ambiente
foram descr¡tas em um segundo capíturo. o conhecimento atuar a respeito destes
compostos também foi reratado neste capíturo. para atingir os objetivos definidos,
escolheram-se três rocais para a rearização do estudo, cujas caracteristicas
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geográf¡cas, físicas e crimáticas foram apresentadas em um terce¡ro cåpíturo. No
Capítulo lV, serão descr¡tas as metodologias de amostragem para cada t¡po de
mater¡al estudado (material particulado, água de chuva, solo e água do solo) e as
d¡ferentes metodorog¡as anaríticas empregadas. o capíturo v tem como objetivo
apresentar os resurtados obtidos nos diferentes locais de estudo e para cada mater¡ar
coletado Enfim, em um úrtimo capituro de concrusão, os resu¡tados obtidos serão
destacados e d¡scutidos afim de s¡ntetizá_los.
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GAPTTULO | - A pOLUrçÃO RTUOSTÉnrCA

I.I. - ESTRUTURA DA ATMoSFERA

A atmosfera, em oposição à hidrosfera, litosfera e biosfera, é a região menos

densa do planeta Terra. Ela constitui um reservatório importante para o equilíbrio

ecológico do planeta, protegendo a vida ao filtrar os comprimentos de onda noc¡vos e

servindo de fonte de espécies químicas ¡mportantes para a síntese dos compostos

orgânicos.

A estrutura da atmosfera pode ser definida utilizando'se três sistemas de

classificação: o primeiro com base na variação vertical de temperatura, o segundo de

acordo com a variação vertical da concentração de íons e o terceiro em função da

variação vertical de composiçäo química, Na Figura 1.1., as classificações em função da

variação de temperatura e da pressão atmosfér¡ca são apresentadas de forma

esquemátìca.

Em termos gerais a estrutura da atmosfera é dividida em duas regiöes: infer¡or e

superior. Considera-se que a atmosfera ¡nferior se estende até o topo da estratosfera, até

uma altitude de cerca de 50 km acima da qual encontra-se a atmosfera super¡or.

No sistema de classificação com base na varia$o vertical da temperatura, o de

uso mais freqüente, a reg¡ão inferior da atmosfera é conhecida como troposfera. Nesta

regiäo, onde a temperatura decresce com a altitude, ocorrem ininterruptamente os

fenômenos de turbulência e de mistura dos componentes atmosfér¡cos. Nela såo

formadas as nuvens, circulam as massas de ar e ocorrem os fenômenos meteorológicos

(chuvas, granizos, raios, tomados, etc.). Essa região é a ma¡s importante para a vida, pois

contem 80% da massa total da atmosfera, além de quase todo o vapor d'água. A

troposfera é composta de gases e partículas em suspensão. Cerca de ggo/o do volume de

ar seco e límpo consiste em dois gases: o nitrogênio (78ok) e o oxigênio (21%). O volume

de ar restante é constituído por menos de 1% de argônio e cerca de 0,037% de COz (em

1999). Os gases traço restantes representam somente 0,003% do total. O conteúdo de

vapor d'água é bastante variável e depende da região, apresentando valores de 20 g.kg-1

de ar, nos tróp¡cos até cerca de 0,5 g.kg-1 nas regiões polares.
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Figura 1.1. - Estrutura da atmosfera.



CaD¡tulo I - A Þoluicão atmosférica

O ar se move na superfície terrestre e incoçora, em quantidades traços, os gases

acima mencionados, e também uma grande variedade de aerossóis constituídos por

gases e partículas sólidas ou líqu¡das tais como partículas de carbono e biogênicâs, sais,

poeiras diversas, e líquidos em suspensão, produzidas por processos naturais e

atividades anirópicas.

1.2. - A PoLUrçÃo ntruosrÉRtcn

A troposfera, onde vivemos, é um receptáculo para os produtos resultantes dos

processos físico-químicos que ocorrem sobre o planeta tornando-se a região da

atmosfera ma¡s exposta às conseqüências da poluição. A partir da primeira metade do

século XX, a urbanìza$o e a industrializaSo intensa e rápida em países como o Brasil,

geraram grandes centros urbano-industriais, onde o equilíbrio natural fo¡ perturbado. A

em¡ssäo progressiva de rejeitos para a atmosfera criou sérios pfoblemas de poluiçäo

atmosférica-

O termo poluiçåo atmosfér¡ca refere-se à presença de espécies químicas naturais

em excesso bem como daquelas geradas pelas atividades humanas (antrópicas). A

RevoluÉo lndustrial teve como conseqüência o uso generalizado de carvão e

combustíveis fósseis, gerando o primeiro tipo de poluição atmosfér¡ca. Esse tipo foi

caracter¡zado por altos teores de dióxidos de enxofre, sulfatos e partículas em suspensão.

Com a expansão da indústria automobilística, surgiu um tipo de poluição associado às

emissões veiculares. Na cidade de Los Angeles, as emissões veiculares foram

reconhecidas como poluentes potencia¡s desde de l915, entretanto somente a partir dos

anos 50, fo¡ admii¡do que essas emissöes eram o princ¡pal agenie da polui$o urbana.

A industrialização gerou centros urbanos induzindo o seu cresc¡mento acelerado,

criando, por sua vez, uma demanda cada vez maior por transporte. Deste modo, a

expansão urbano-¡ndustr¡al provocou episódios agudos de poluiçåo que afetaram as

populações. Alguns episódios marcantes såo freqüentemente relatados: em 1930, na

Bélgica (Vale da Meuse), a poluição por SO2 matou 63 pessoas; em Donora (Pensilvånia,

1948), 20 pessoas morreram dos efeitos da poluição por SO2 e partículas em suspensåo;

em Londres (1952), a poluição foi muito mais desastrosa matando 4000 pessoas e, em

1962, em Nova York, 168 mortes foram registradas. No Brasil, o primeiro "smog"
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fotoquímico ocorreu na cidade de são Paulo em 1972, e foi provocado principalmente por

emissöes ve¡culares, sob condições de inversão térmica e ausência de venio e chuva. A
cidade ficou coberta por uma densa névoa. Em 1976, um episódio crít¡co de poluição do
ar ocorrido na cidade de santo André, região do ABC paulista, de características

industriais, perdurou por uma semana. No inicio da década de go, a região de cubatäo,
parque industrial de grande porte, registrou altos níveis de poluição do ar, principalmente

devido a altas concentrações de material particulado em suspensäo. o estado de atenção
tornou-se rotina, chegando muitas vezes, ao estado de alerta e algumas vezes, ao estado

de emergência. Entretanto, para algumas espécies tais como o so2, material particulado,

co e No, a situaçäo atual no Estado de são paulo, é melhor do que nas últimas três
décadas. Apesar dessa melhora, a poluiso permanece complexa devida principalmente à
falta de conhecimento sobre as interações físico-químicas existentes entre os diferentes

agentes poluidores (Assunção, 2001, comun¡caçäo pessoal).

1.2.1. - Classificação dos poluentes

A atmosfera das regiões urbano-industriais apresenta uma grande divers¡dade de
poluentes os quais são classificados em relação a sua or¡gem, estado físico e composiçâo
quimica. Basicamente, distinguem-se os poluentes primários e os poluentes secundários.

os primários são aqueles emitidos diretamente pelas fontes e os secundários såo
formados a partir das interações entre os poluentes primários ou entre estes e os
constitu¡ntes naturais da atmosfera. Em relação ao seu estado físico, os poluentes

atmosfér¡cos podem apresentar-se sob a forma gasosa, como por exemplo, os monóxido
e dióxido de carbono (co e co), o ozônio (o3), os óxidos de enxofre e nitrogênio (so" e
NO,); ou sob a forma sólida ou líquida, como por exemplo, poeiras, névoas, fumaça,

fuligem, mater¡al particulado em suspensão.

Os poluentes podem ser const¡tuídos por espécies químicas orgånicas ou

inorgânic€s. As espécies orgånicas cobrem uma vasta classe de compostos, como por

exemplo, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos (o benzo(a)p¡reno, por exemplo),

aldeídos (formaldeídos, acetaldeídos), cetonas, pest¡cidas, organoclorados. por sua vez,

elas podem ser classificadas conforme o seu peso molecular, como compostos orgânicos

voláteis (VOCs) de Cr-Crr, compostos orgânicos semivoláteis (SVOCs) d€ C16-C17 e

mater¡al orgânico part¡culado (pOM) de Crs-Ceo. (Carvalho, 1999). As espécies
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inorgânicas de maior interesse são NO3-, NOi, Cl-, SO42-, NH4*, os cát¡ons básicos (Na*,
Mg2*, Ca2* e K*), e os metais traços tais como Cu, Zn, Mn, pb, Al, Fe e N¡.

Como já foi mencionado anter¡ormente, o ar é uma mistura complexa de
componentes gasosos, ríquídos e sólidos. o componente sór¡do do aerossor é composto
por partículas em suspensão que são responsáveis por muitos aspectos da poruição
urbana tais como' danos à saúde humana, degradação da v¡sibiridade, prejuízo causado
aos edifícios e mater¡a¡s em gerar. os aerossóis são gerados através de combinações de
processos físicos, químicos e biorógicos a partir de fontes naturais ou antrópicas.

1.2.2. - Fontes, formação e geração dos aerossóis.

1.2.2.1. - Origem natural

As fontes naturais abrangem uma grande variedade de fenômenos que ocorrem
em nosso praneta, entretanto, pode ser fe¡ta a d¡stinção entre os processos de geração
dos aerossóis continenta¡s e marinhos. os aerossóis marinhos são compostos por
partículas de sais, surfatos e n¡tratos, e partícufas minerais que resurtam da interação
entre o vento e as ondas. A ação mecånica do vento gera o aerossor da maresia
(d>10 ¡rm). As ondas, ao se quebrar podem ¡ntroduzir na água bolhas de ar que, ao se
romperem na superfície do oceano, injetam principarmente Nacr, refretindo a proporção
da água do mar (Figura r.2.). Durante o processo de geração destes aerossóis, gotas de
filme e de jato enr¡quecem-se em produtos tais como compostos orgânicos concentrados
na micro-camada de superfície. A atividade pranctônica e bacteriana representa também
uma fonte de aerossóis marinhos: o DMS (dimetilsulfeto), gerado sob a forma gasosa,
sofre uma oxidação fotoquím¡ca seguida por uma conversão gás-partícura, cujo processo
será descrito mais detarhadamenie nos próximos ¡tens. Esses aerossóis marinhos, uma
vez injetados na atmosfera, podem ser transportados através de grandes d¡stâncias
penetrando inclusive, no interior dos continentes.

10
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Figura 1.2. - Geração do aerossolmarinho.

O aerossol continental é produzido em parte, pela alteração química das rochas,
que dá origem a um material friável e móvele a erosão mecânica desse material (rocha
alterada e solo) pelo vento. O tamanho das partículas que resultam desses processos é
relativamente grande (1 a 50 pm). Esta é a razão pela qual o aerossol continentalé, em
geral, transportado através de distâncias curtas. Essas partículas podem também
permanecer em suspensão devido a ventos fortes e umidade relativa baixa e serem
transportadas sobre distâncias mais longas. swap et al. (1gg2), por exemplo,
evidenciaram a presença de partículas oriundas do Saara, na Amazônia Central. Os
aerossóis oriundos do solo, em geral, apresentam em sua composiçåo química os
principais constituintes da crosta terrestre tais como silício, alumínio e feno.

A vegetação é uma outra fonte importante de aerossóis naturais. Além das
emissões de COz, pela respiração, CO e gases orgånicos tais como os hidrocarbonetos
näo metanos (NMHC), o carbono e outras espécies, como particulado, também säo
emitidos pela vegetação. Entretanto ainda não é claro se essa emissão vem diretamente
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Capitulo l_A poluição atmosférica

da vegetação (partícuras primárias) ou se são formadas no ar a partir de vapores
orgånicos de or¡gem biogênica, através da conversão gás-partícura (secundária).

A maioria das emissões atmosféricas de origem naturar raramente apresenta
concentrações suficientemente altas para provocar danos ao meio ambiente. Entretanto,
as atividades vurcânicas são rerevantes quando intensas, pr¡nciparmente para as espécies
químicas contendo enxofre. Os principais gases vulcânicos são H2O, CO2, N2 e SO2 e
cerca de 10% de Hrs. As erupções vurcânicas emitem também materiar particurado como
cinzas, cujo principar efe¡to, embora temporário, é agir sobre as propriedades ópticâs da
atmosfera os metais emitidos por esta fonte podem ser depositados sobre regiöes
naturais remotas, poluindo_as.

1.2.2.2. - Origem antrópica

os aerossóis de origem antrópicå sâo gerados por fontes estacionárias ou móveis.
As fontes estacionár¡as engrobam uma var¡edade grande de processos como a
combustão, as atividades industriais, processos de incineraçäo, produçåo de energ¡a, etc.

A combustão de combustíveis fósseis emite CO2, NO* e SO2 para a atmosfera. Se
esta combustão for incompreta, são também emitidos co, partÍcuras de carbono e vár¡os
hidrocarbonetos o desmatamento e a queima de biomassa são atívidades humanas
importantes, porém, queimadas podem ocorrer também naturalmente. A queima de
b¡omassa produz co2, co, metano, gases traços e materiar particurado. o desmatamento
favorece as emissões de óxido nitroso, também emit¡do peras atividades agrÍcoras através
do uso de fertilizantes.

As fontes móveis tèm como principais contribuintes os veícuros automotores.
segundo o reratório anuar da CETESB (2ooo), a pr¡ncipar fonte em¡ssora de poruentes na
Região Metroporitana de são pauro são os veícuros automotores reves e pesados
seguidos peras emissões oriundas dos processos industriais. A contr¡buiÉo rerativa das
d¡ferentes fontes poluidoras é apresentada no gráf¡co da Figura 1,3.
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Figura 1.3. - Contribuições relativas de cada tipo de fontes em¡ssoras de poluentes na

Região Metropolitana de São Paulo (CETESB, 2000). (CO: monóxido de carbono; HC:

hidrocarbonetos; NOx óidos de nitrogênio; SOx: óxidos de enxofre; Pl: particulado inalável).

1.2.2.3. - Geração de partículas secundárias

Na atmosfera, existem reações químicas responsáveis pela geração de uma
fração significativa dos aerossóis. Essas reações são regidas por processos de
nucleação-condensação e conversão gás-partículas. O processo inicial de formação dos
aerossÓis, por condensação de vapor, sob a forma de partículas muito finas, conesponde
ao fenômeno de nucleação. Essas partículas ou núcleos desenvolvem-se em segu¡da
para formar gotas de aerossóis. A nucleação resulta geralmente de uma reação química

entre certos gases ou vapores, por exemplo, NH¿C| constituído por uma m¡stura de NHs e
HCl. Uma fração significativa do aerossol atmosférico é oriunda da presença de material
introduzido na atmosfera sob a forma gasosa, os quais são transformados ulteriormente
em partículas. Segundo Savoie e Prospero (1982), os aerossóis provenientes da
conversão gás-partícula representam cerca da metade da massa das partículas em
suspensão, sendo dominante a conversão em sulfatos, que representa cerca de 7Oo/o

dessas conversões. Como essas reações são rápidas, em atmosferas poluídas o tempo
de residência dos gases, de alguns dias a semanas, é reduzido para algumas horas. Esse
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tipo de reação é particularmente ¡mportante para emissöes quentes, como por exemplo,

os processos de combustão.

1.2.3, - Distribuição de tamanho do aerossol atmosférico

A distinção primordiaf entre as particulas do aerossol atmosférico é o seu tamanho,

que varia de alguns nanômetros a várias centenas de micrometros. O tamanho da

partícula é importante porque ele é um fator determinante do comportamento da partícula

em suspensão. Um parâmetro geralmente utilizado é o diâmetro aerod¡nâmico ou

equ¡valente que corresponde ao diâmetro de uma esfera unitária que tem a mesma

velocídade de deposição grav¡tacional da partícula que está sendo observada. A

distribuição por tamanho dessas partículas, segundo Whitby (1978) é apresentada

esquematicamente na Figura 1.4.

.1 12
Diåmetro de Pa.líôulas (!mJ

* Núcreos de Afrkcn ..-l_ Acumuraçåo 
l__ãJ!%ii:?"Jåî"r,3!1%:,_

.- Perlic¡.ilâs l,nas _-l-- pårticlt¿s grossÂs +

Fígura 1.4. - Distribuiçäo por tamanho do aerossol atmosférico (segundo Whitby, 1978).

14



Cap¡tulo I _ A polu¡ção atmosférica

As partícuras maiores, com diåmetro superior a arguns micrometros são oriundas
de processos mecânicos tais como ressuspensão da poeira do soro ou aerossor marinho,
bem como esporos e polens. As partículas muito finas, com diâmetro ¡nferior a 0,1 pm
resultam dos processos de nucreaçäo homogênea de gases e vapores e de combustão.
Essas partículas' também chamadas de núcreos de Aitken ou núcreos de condensação,
constituem a moda "nucreação" ou pico de Aitken. A moda dita de ,,acumuração,, 

s¡tua-se
próximo a partícuras com 0,1 pm de d¡åmetro. As partícuras com díåmetro entre 0,1 e I
¡rm são geradas por reações químicas atmosféricas, pelos processos de combustão e de
coagulaçäo entre partícuras extremamente pequenas. A sua origem é principarmente
anirópica.

1.3. PRocEssos DE DtspERsÃo E REMoçÃo Dos AERossóts.

1.3.1. Transformação dos aerossóis

Uma vez na atmosfera, os aerossóis podem sofrer transformações físicas e
químicas As transformaçöes físicas pr¡ncipais são os processos de coaguração e o
crescimento higroscópico, transformando pequenas partÍcuras em partÍcuras maiores. A
coagulação refere-se a um processo de agrupamento entre as partícuras. Em um meio
turbulento, as verocidades rerat¡vas entre as partícuras são artas, permitindo a coaguração.
Esse processo é favorecido para as partícuras de tamanho da ordem de 0,01 ¡rm,
entreianto, ele é mais ef¡ciente para partículas de diâmetro entre O,O1 e 1 ¡rm. O
cresc¡mento higroscópico é o crescimento da partícula por absorção de água do
amb¡ente' Durante o tempo de permanência do aerossor na atmosfera, ere se ajusta
continuamente às mudanças da um¡dade rerativa absoryendo ou riberando vapor d,água.
A conseq.rência desse fenômeno é a mudança da visibiridade atmosfér¡ca com a um¡dade
relativa, provocando o aparecimento da neblina.

segundo He¡ntzenberg (1994), as transformações quÍmicas têm grande ¡nfruência
sobre os aerossóis podendo ser divididas em vários grupos conforme a Tabela 1.1.
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Capitulo l-A poluição atmosfér¡ca

Tabela 1.1. - Transformaçöes químicas atmosfér¡cas afetando as partículas de aerossol

atmosfér¡co (Heintzenberg, 1994).

Mecanismo quím¡co
envolvido

Resultado
Conseqüências

para as partículas

Fase gasosa

Partículas de
neblina

Superfície

Partículas de
neblina

Volume

Gotas em nuvens
não precipitadas

Oxìdação de gases
traços

Oxidação da
superfície do

mãterial

Vapores
condensáveis

Produtos de reação

Conversão gás-
partícula

Mudanças nas
propr¡edades
higrocóspicas

Crescimento da
partícula, mudança

no equilíbrio
acido/base

Crescimento da
partícula residual

o11:1^iÎ^d" Produtos de reaçäopanrcula

Oxidação dos gases
dissolvidos e do Produtos de reação

material particulado

1.3.2, Principais processos de remoção/deposiçäo dos aerossóis

atmosféricos,

Exceto pelo escape de algum hidrogênio, depois de um intervalo de tempo definido

(tempo de residência), as espécies químicas e mater¡al part¡culado deixam a atmosfera e

são depos¡tados sobre a superfície terrestre. A deposição pode ocorrer com tempo seco

ou juntamente com a precipita$o da água. Esses dois t¡pos de remoçäo são

denominados deposiSo seca e deposiçäo úmida.

1.3.2.1. Deposiçäo seca.

A deposiçäo seca é a troca de gases traço do ar com as superfícies, bem como a

deposiÉo gravitacional das partÍculas. A iransferência de gases e partículas finas para as

superfícies é controlada pela difusão turbulenta, onde gases e partículas devem ser

transferidas através da uma fina camada laminar cobr¡ndo todas as superfícies, e.g.

d¡fusão molecular e movimento Brauniano. Por outro lado, a sed¡mentação de partículas

grossas é resultados do campo gravitacional.
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Capitulo l-A poluição atmosfér¡ca

se a concentração de diferentes compostos aumenta na atmosfera devido, por
exemplo, às atividades antrópicas, eras modificam a quantidade e quaridade da deposição
atmosférica. Enquanto a deposição é um sorvedouro para a atmosfera, era transporta
materiais para os ecossistemas aquát¡cos e terrestres alterando os processos das plantas
e animaís. o perigo causado por modificações humanas é part¡curarmente grande quando
se trata de substâncias acidificantes, metais tóxicos e espécies orgånicas deretéricas.

1.3.2.2. Deposiçåo úm¡da

A deposiçäo/remoçäo úmida ocorre através de dois processos: o denominado
"incloud scavenging" no quar as partícuras e gases são removidos do ar peras gotas das
nuvens e cristais de gero, e denominado "sub-croud scavenging,, no quar o materiar é
removido pelo arraste dos erementos de precipitação (gotas de chuva e frocos de neve).

A remoçåo do aerossol começa com a formação da nuvem, gotas de nuvem
formam-se sobre partícuras de aerossor chamadas núcreos de condensação de nuvem
(ccN). De modo gerar o ccN consiste de partícuras insorúveis, ¡sto é, o ccN sorúver tem
supersaturação crítica menor. o tamanho da partícura também é essenc¡ar dev¡do ao fato
de que partículas grandes têm mais atividade na formaçäo de nuvens do que núcleos
menores.

A formação das nuvens é resurtado de uma corrente de ar úmido ascendente
(updraft) que é mais quente que sua vizinhança. Dev¡do ao resfr¡amento o ar torna-se
supersaturado com reração ao vapor d'água. A super-satura@o pr¡me¡ro cresce e depois
decresce dev¡do ao consumo do vapor d'água peros núcreos. somente partícuras cuja
saturação crítica é iguar ou menor do que o máximo de supersaturação arcançado podem
servir como ccN Se o número de ccN é arto, a quantidade de vapor d'água disponíver
para condensação é distribuída por muitos núcreos (Mézáros, 1993). conseqùentemente,
a nuvem é formada por pequenas gotas com arta concentração. como a probabiridade da
formação de precipitação por colisão de gotículas de nuvem é diretamente proporcional
ao seu tamanho, a habiridade de formar precipitação, dessas nuvens, é baixa e seu tempo
de vida é longo, em relação às nuvens const¡tuídas por gotas maiores e de menor
concentração. Ass¡m, gotas de nuvens e cr¡sta¡s de gelo contêm maierial desde o ¡nício
de sua formação; entretanto, numerosas partícuras ainda permanecem na atmosfera da
nuvem. Partículas muito pequenas, que não crescem por condensação, têm movimento
Brauniano importante e podem ter uma concentração rerativamente arta, dependendo da
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Capitulo l_A Þolu¡ção atmosférica

idade do aerossor' Assim, devido à coaguraso eras também são remov¡das do ar e
embebidas nas gotas de nuvens. Finarmente, uma parte ¡mportante dos aerossó¡s é
transferida do ar para a água da nuvem. A fração removida é s¡gnificat¡va, particurarmente
em ar limpo de regiões remotas.

Existem duas possibir¡dades em reração à evoruso temporar das nuvens. A
primeira é que a nuvem evapora, e os constituintes absorv¡dos, tornam-se novamente
partícuras em suspensão. Entretanto, esse aerossor é d¡ferente do primário, normarmente
ele é maior, uma vez que as gotas absoryem várias partículas e gases reativos (SO2,
NH3); depo¡s disso, devido a processos de remoção irreversíveis a concentração de gases
reativos é menor. Se a nuvem precipita, o mater¡al absorvido é transportado, pela
precipitação até a superfície receptora (soros, frorestas, regiões urbanas, etc.) e assim, é
removida da atmosfera.

É importante ressartar que a precip¡tação "rava" também materiais que estejam em
suspensåo entre a base da nuvem e a superficie terrestre, sendo essa quantidade
adicionada ao materiar removido pera nuvem. As partícuras de aerossor são capturadas
pelas gotas de chuva ou cr¡sta¡s de gero devido à diferença nas verocidades de queda
desses elementos. Ma¡s precisamente, os erementos da prec¡pitação se sobrepõem às
partÍculas que são impactadas contra as gotas devido à sua inércia: quanto maior a
inércia (raio) da partícura, maior a probabiridade dessa corisão. por essa razão, a maior
parte das partícuras grandes são remov¡das pera ravagem sub-nuvem. Em outras
palavras, a concentração de particurado marinho (condições oceånicas) e particurado
oriundo do soro (condiçöes continentais) é eficientemente dim¡nuída por esse processo.
como essas partícuras säo gerarmente arcar¡nas, as ravagens sub-nuvens aumentam o
pH da precipitação sob condiçöes normais.

A absor$o de gases traço abaixo das nuvens é controrada pelos mesmos
processos do inter¡or das nuvens. A lavagem sub_nuvem de gases traço pode ser
importante, particurarmente, se a concentração do gás cresce com o decréscimo da
altura, ¡sto é, em ar mais poruido, onde as fontes estão na superfície terrestre. os
processos envolvidos estão resumidos no esquema da Figura l.S.

Assim, a concentraøo das diferentes substâncias na precipitaçäo coletada na
superfície é o resurtado de três processos, dentro da nuvem (incroud), sob a nuvem (sub-
cloud) e evaporaçäo das gotas.
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A composição qulmica da precipitação fornece informaçäo sobre as taxas de
autolimpeza da atmosfera. Adicionalmente, a observação da composição qulmica da
precipitação fomece dados sobre a quantidade de material recebido por diferentes
ecossistemas. Esta loi a razâo que tevou vários países a estabelecer programas de
monitoramento para medir a composiçålo química da precipitação, particularmente a
concentração do HaO* (através de medldas do pH).

Figura 1.5. - Processos envolvidos na remoção úmida de aerossóis atmosféricos
(Segundo Hobbs,2000).

Quando a composição química da precipitação é medida, a concentração de
diferentes íons (sulfato, nitrato, cloreto, amônio, sódio e espécies oriundas do solo) por
unidade de volume é determinada. Se essa concentração é multiplicada pela quantidade
de precipitaçäo que caiu dunante o intervalo de amostragem, obtém-se a deposição
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Capitulo l_A poluicão atmosférica

úmida A unidade pode ser Kg.m-2.ano'1 que é equivarente à taxa de deposição anuar das
espécies químicas de interesse.

I.4. INFLUÊNGIA DOS PARAMETROS METEOROLÓGICOS SOBRE A REMOçAO DOS

POLUENTES

o mater¡af particulado e outros poluentes atmosféricos são submetidos a
mecan¡smos de diruição, transformações químicas e processos de remoção. Eres
dependem também dos fenômenos atmosfér¡cos que var¡am com as condições
meteorológicas. A dispersão dos poruentes atmosféricos depende da direção e verocidade
do vento e da turbulência verticar, mas também, dos fenômenos de inversão térmica tão
bem conhecidos nos grandes centros urbanos.

1.4.1. O vento

O vento possui um efe¡to diluente sobre as concentrações de poluentes. A
velocidade do vento gerarmente aumenta com a artitude, o que favorece a dispersåo dos
poluentes, mas é fortemente infruenciado pera rugos¡dade da superfície encontrada. com
efeito, as cidades representam áreas altamente estruturadas com alta rugosidade na
superfície e induzem velocidades de vento menores perto da superfície, impedindo uma
boa dispersão dos poruentes. o comportamento do vento em funçåo da área considerada
é ilustrado na Figura 1.6.
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Figura l'6. - Aumento da velocidade do vento com a altitude em função do tipo de
superfície (Segundo Baumbach, 1 996).

1.4.2. A turbulência

os fluxos constantes de ar na atmosfera são sujeitos a movimentos irregulares
chamados turbulências. Distingue-se a turbulência de fricção e a turbulência termal.

A turbulência de fricção prevalece na superfície e aumenta com velocidades de
vento mais altas e superfícies inegulares. lsso se manifesta com mudanças rápídas na
direção e velocidade do vento. A turbulência termal tem um papel significativo nas trocas
verticais' Também chamada de convecção, ela penetra em altas altitudes e ocorre
somente em camadas instáveis de temperatura. Aformação dessas camadas instáveis de
temperatura na baixa atmosfera é, na maioria dos casos, provocada pelo aquecimento da
superfÍcie através da radiação solar. Por isso, o máximo da turbulência térmica ocorre ao
meio dia ou nas primeiras horas da tarde, enquanto o mínimo pode ser observado a noite.

Os fatores topográficos como montanhas e vales, os prédios e a vegetação têm
uma influência sobre os fluxos de ar circulando localmente na superfície tenestre e por
isso, sobre a dispersão dos poluentes.
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1.4.3. lnversão térmica

Na troposfera, a tempefatura média decresce de 1"C para cada 100 m de altitude.

lsto ocorre porque o ar mais próximo ao solo absorve diretamente o calor irradiado pela

terra, entretanto, na medida em que se distancìa da superfície ele esfria. Muitas vezes,

esse comportamento da temperatura näo se mostra tão uniforme e podem ocorrer

elevaçöes de temperatura com a altitude. Este fenômeno é chamado de inversão de

temperatura ou inversão térmica.

Asinversöestérmicasoudetemperaturaocorremfreqüentementenabaixa

atmosfera e constituem um fator importante na dispersão dos poluentes Elas funcionam

como uma barreira para os processos convectivos lim¡tando a dispersão dos poluentes,

pois provoca um confinamento dos mesmos nessa camada'

A inversäo de superfícìe caracteriza-se pela presença de uma camada de ar fr¡o

sobre a superfície. Neste caso, a temperatura aumenta da superfície para o limite superìor

da camada. Acima deste limite a temperatura diminui novamente. Nas inversões de

superfície, a camada de mistura, na qual ocorre a dispersåo dos poluentes, é muito pouco

profunda. Devido ao aquecimento da radiação solar pela manhä, o ar logo acima da

superfície é também aquecido, dissipando a inversäo de superfície Assim, a camada de

mistura f¡ca mais alta. o tempo de ascensão e a altura do limite superior da camada de

mistura dependem do período do ano, da intensidade da radiaçåo solar, da temperatura

do ar e da velocidade do vento. Do meio da camada de m¡stura até a camada de inversäo

estável, a combinação entre a alta concentração de aerossol com a alta umidade relativa

pode conduzir à formação de nevoeiro e assim a uma diminuiÉo sign¡ficativa da

visibilidade. contudo, acima da barreira existe um ar limpo com visibilidade boa.

Na Figura 1.7., exemplos de S¡tuações de inversão térmica säo mostrados de forma

esquemática. o efeito da barreira prevalece acima e abaixo da camada de inversåo

estável: as massas de ar e as plumas de emissöes se espalham acima da inversão sendo

impedidos de transpor a barreifa térmica infefior, e os poluentes emit¡dos abaixo da

camadaestáveldeinversãosäoapris¡onadosnacamadadearpertodasuperfície,
provocando ep¡sódios agudos de poluição.
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Figura 1.7. - Diagrama esquemát¡co indicando o comportamento das plumas de

em¡ssöes de poluentes liberados ac¡ma ou dentro da camada de inversão térmica

(adaptado de Baumbach, 1996) e fotos da cidade de Säo Paulo ilustrando o

fenômeno.

23



Cap¡tulo l_A po¡u¡ção atmosfér¡ca

Com a inversão elêvada, a temperatura decresce da superfície para c¡ma e, a
partir de uma certa artitude (no rimite ¡nferior da inversão) começa a aumentar para
finalmente diminuir novamente no rimite super¡or da inversão. Neste caso, uma massa de
ar quente cobre uma massa de ar fria.

um outro t¡po de inversão é denominado inversão de radiação e ocorre em noites
claras e com ventos carmos ou fracos, quando o soro se resfria dev¡do à perda de
radiação de ondas ¡ongas (infravermelho) para o espaço.

Armeida (1ggg) estudou o probrema das inversöes térmicas em são pauro e
mostrou que o período mais crítico situa-se entre 3 e 6 horas da madrugada. o período
mais freqüente de quebra de inversões ocorre entre g e '10 horas da manhã, isso
acontece devido ao aquecimento da superfíc¡e. Assim, o caror emitido para a atmosfera
eleva a artura da base da inversäo, aumenta a profundidade da camada de misiura e a
inversão se quebra, ocasionando uma merhor dispersão dos poruentes. As inversöes
durante o inverno têm uma maior duração que durante o verão porque o resfr¡amento tem
um período de tempo mais rongo durante as noites ma¡s compr¡das. conseqùentemente,
as inversões que se prorongam durante o dia ocorem predominantemente durante os
meses de inverno.

Do ponto de vista cr¡matorógico, a expansão da atuação do centro de afta pressão
presente no oceano Aflântico sur na dire$o do continente, contribui também para a
ocorrência de inversão térmica nos meses de inverno.

A Tabela 1.2. a seguir resume os parâmetros meteorológicos que afetam a
dispersâo dos poluentes emitidos para a atmosfera.
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labela l2 -Fatores que infruenciam a distribuição dos poruentes atmosfér¡cos (segundo
Kupchella e Hytand, 1992).

Fator Poluição Efeitos
Precipitação

Um¡dade

Neblina

Sol

Velocidade e direção do Vento

lnversão de temperatura

Montanhas, montes, obstáculos

Vales
planaltos

Distanc¡a da fonte emissora

ù L¡mpeza do ar (mas provoca
chuvas ácidas)

Dissolve vários poluentes, mas
torna a polu¡ção mais visível.

Dissolve vários poluentes, mas
torna a poluição mais visível.

lnicia os processos de oxidaçåo
Reduz a poluição perto da fonte

emissora, dispersâ os
poluentes, mas, p¡opaga_os

tâmbém.

Diminui ou impede a dispersão
Quebra a força dos ventos, e

induz ventos fracos,
amenizando a dispersão.

Armadilha os poluentes

Favorece uma ma¡or dispersão

ô

,fr ou Ù

ô

ô

ô

I
ô
ú
ù Quanto maior, maior dilu¡ção

ô aumento da poluição

1.5. CoNSEaüÊNctAs DA polutçÃo ATMosFÉRtcA

os efeitos da poruição atmosférica sobre os ecossisiemas terrestres são
provocados pelos poluentes que atingem o receptor e não sempre pelo que fo¡
inic¡almente emitido. A curto ou rongo prazo, a poruição atmosférica tem infruenciado a
saúde humana, a vegetaçäo, os mater¡ais de construção e o clima terrestre.

1.5.1. Saúde

As conseqüências da poruição atmosfér¡ca sobre a saúde humana foram umas das
principaís razões que just¡ficaram os estudos rearizados até agora para entender e
controlar suas fontes e seu comportamento. os efeitos sobre a saúde humana têm um
impacto maior nas aéreas geográficas de arta densidade de popufação e sobre grupos
populacíonais mais sensíveis como cr¡anças, pessoas idosas e pessoas portadoras de
doenças respiratórias. Esses efeitos säo o resurtado de uma exposiçäo imediata da

25



Capitulo l_A Þoluicão atmosfér¡ca

popula$o a um episódio de poluigão agudo, mas também de uma exposiso em longo
prazo gerando efeitos crönicos. A poluição atmosfér¡ca afeta principalmente os sistemas
respiratório, circulatório e do olfato. o s¡stema respiratório é o meio de entrada
predominante dos poruentes. o impacto das partícuras inaráveis (pM16) cujo tamanho é
¡nfer¡or a 2,5 pm (pM2,5) é maior pelo fato de que essas partículas penetram ma¡s
profundamente no sistema respiratório, ficam presas nos alvéolos e podem alterar a
função pulmonar. As particuras maiores (>10pm) são retidas nas vias superiores e
e¡¡minadas Espinosa et ar. (2001), em um trabarho rearizado na Espanha, recordam que
cerca de 150/o das partícuras >10 pm penetram a raringe, a faringe, e a cav¡dade nasar
enquanto que 170/o das partículas de 6 a 10 FLm penetram a traquéia, cerca de 7% das
particulas cujo diâmetro situa-se entre 3 e 6 pm atingem os brônquios e s,5% (3-1pm) os
bronquíolos. A porcentagem de partícuras (<'1 pm) que se depositam nos arvéoros
pulmonares representa cerca de 55% da fração totar. A Figura l.g, representa um
esquema do sistema respiratór¡o humano. os gráficos mostram uma distr¡buição em
massa em fun$o do tamanho das partÍcuras presentes no ar e, o número esperado de
partículas depositadas nos alvéolos pulmonares, para cada intervalo de tamanho.
observa-se que partículas submicrométr¡cas são depositadas em maior número nos
pulmões e podem mígrar no espaço interst¡cial das células e penetrar no fluxo sanguíneo.

são conhecidos os danos à saúde provocados peros surfatos, metais traços e
substånc¡as orgânicas cancerígenas, sob forma gasosa ou particurar. os principais efeitos
da poluição atmosférica são:

. aumento das afecções respiratórias tais como bronquiolites, rinofaring¡ntes;

. diminuição da capacidade respiratória, excesso de tosse ou de crises de asma;

. hipersecreção dos brônquios;

' aumento das irr¡tações ocurares ou da parte superior do sistema respiratór¡o;
. aumenio da morbidade cardiovascular (partículas finas);
. degradação das defesas do organismo às infecções microbianas;
. incidência sobre a mortalidade em curto prazo por afecções resp¡ratór¡as

ou cardiovasculares (dióxido de enxofre e partículas fínas);
o efeitos mutagênicos e cancerígenos (partículas finas, hidrocarbonetos).

A Tabela r.3 indica também os efeitos agudos e crônicos dos principais poruentes
atmosféricos.
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Figura 1.8. - Representação esquemát¡ca do sistema respiratório e comparação entre o

tamanho das partículas no ar ambiente e a estrutura dos alvéolos pulmonares. (Adaptado

de Lighty et al., 2000 e Kupchetta e Hytand, 1992).
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Tabela 1.3. - Efeitos agudos e crônicos dos principais poluentes atmosféricos.

Poluente Efeito agudo Efeito crônico

Dióxido de enxofre

Provoca initações, edema,
espasmos dos brônquios,
respiraçäo curta, asma.

Contribui e agrava doenças
respiratór¡âs, reduzindo a
função pulmonar e aumentando

Dependendo da natureza e do
Material part¡culado ¡nalável tamanho, pode causar irritaçäo,

alÎerar as defesas imunológicas

o slress sobre o

Dependendo da natureza e
tamanho das partículas, d¡minui
a função pulmonar e provoca

D¡óxido de n¡trogênio

ou ser tóxicas

Edema do sistema respiratório
dev¡do à perturbação das
membranas celulâres

stress sobre o

Danos à membrana celular,
irritaçäo contr¡buindo na
diminu¡ção da função
respiratória e stress no

Monóxido de carbono

Asfixia, dânos ao coraÇão e o
cérebro, perturbaçåo dã
percepção.

Aumento das células vermelhas
do sangue diminuindo a fluidez
do sangue, enfraquecimento,

a, enxaquecas.

oxidantes fotoquímicos lpor D¡minui a função pulmonar e Enf¡sema, fibrosa, oano" ão -
exemplo, ozônio) 

" provoca um stress sobre o tecido pulmonar, impacto sobrecoração o coração.
O primeiro impacto dos h¡drocarbonetos é ,u" prrtiãp.ção n,produçåo de ozônio. certos compostos têm como primåird eteito
direto: o câncer.

Hidrocarbonetos

Adamson et ar (1g99) sugerem que é a fração sorúver do materiar particurado
atmosfér¡co que origina a toxic¡dade. vários estudos epidemiorógicos, rearizados no
Hemisfério Norte, evidenciaram a ¡ncidência maior de mortaridade durante episódios de
altas concentrações de poluentes (Schwartz, 1991; Momas et al., 1993; Morr¡s et al.,
1995). Knox and Gilman, (1g97) estudaram a ocorrência de cânceres e leucemias em
crianças devido à poruiçäo atmosfér¡ca. As doenças respiratór¡as foram também
relacionadas à meteororogia (Rossi et ar., 1995; schwartz et ar,, 1995) e a poruição
veicular Wjst et at., 1993).

Na cidade de säo pauro e em cubatão, Böhm et ar. (19s9) e sardíva et ar. (1992)
estudaram os efeitos da poruição atmosférica em ratos. Estes trabarhos exper¡mentais
demonstraram que após uma exposifro prolongada ao ambiente poluido da c¡dade, os
ratos apresentaram arterações do sistema respiratório que induziram em uma arteração
dos mecanismos de defesa purmonares. Desde então, vár¡os estudos epidemiorógicos
sobre a mortalidade infantir em são pauro foram rearizados (Lichtenfers et ar., 1992; L¡n et
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al., 1995, 1999) Lin et ar. (1999) observaram uma assoc¡ação significativa do número de
emergências respiratódas e a poluição do ar, pr¡nc¡palmente rerac¡onada com o mater¡ar
particulado inalável. Braga et al. (2001) mostraram que as admissöes hospitarares diár¡as
de crianças e adorescentes aumentaram com a poruição e que os efeitos mais nocivos
ating¡ram os mais jovens (2 anos ou menos) e os mais verhos (14-rg anos). souza et ar.
(1998) compararam popurações de Guarurhos, área com artos teores de mater¡ar
particulado inaráver, e populações rurais de Ribeiråo preto e ourinhos. os resultados
sugerem que uma exposição à poluiçäo do ar e os altos níveis de poluentes urbanos
provocam, em longo prazo, efeitos adversos sobre o aparelho respíratór¡o. os efeitos da
poluição atmosférica sobre as pessoas ¡dosas também foram amplamente estudados na
cidade de são Pauro. sardiva e ar. (1995), por exempro, rerac¡onaram a moriaridade de
pessoas idosas (mais de 65 anos) com artos níveis de pMro, No", so2 e co. Verificaram
também que concentrações de mater¡ar particurado ¡naráver da ordem de 100 pg.m-3 são
responsáveís por um aumento de cerca de 13% da mortar¡dade das pessoas idosas.

1.5.2. Vegetação

os efeitos do particurado fino e grosso sobre a vegetaso são pouco entendidos
em compara$o com os dos poruentes gasosos. Também é pouco conhecido o paper das
relaçöes entre as concentrações do material part¡culado atmosférico e os danos causados
às plantas. È importante sarientar que um poruente pode ser depositado tanto por
processos de deposição seca como por deposição úmida, e a soma dessa deposição
produz na superfície foriar uma carga de poruentes, cujo impacto depende de sua
natureza física e química.

os ¡mpactos envorvem os efeitos diretos sobre a vegetação e os indiretos sobre o
crescimento da planta e sobre o comportamento físico, químico e microbiofógico dos
solos.

Embora os efeitos da poruição atmosférica afetem principarmente o sistema foriar,
certos poluentes podem perturbar o sistema de raízes após o sua deposição sobre o soro
e a sua rixiviação peras águas de chuva. A retenção do materiar particulado na superfície
das folhas e dos troncos conduz, aos poucos, a formação de uma barreira perturbando o
funcionamento dos estômatos e provocando uma diminu¡ção da fotossíntese (Garrec,
1989). Além disso, os poruentes atmosfér¡cos podem arterar a camada protetora das
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folhas, expondo-as a uma perda excess¡va de água, a doenças, parasitas e as

conseqüências de extremos de temperatura (seca ou geada). Os principais poluentes que

afetam a coberlura vegetal säo o ozônio (Os), o dióxido de enxofre (SOz), óxidos de

nitrogênio (NO,.), fluoretos e PAN (peroxi acetil nitrato). Os metais pesados que penetram

nas partes aéreas das plantas são menos nocivos que quando absorvidos pelas raízes.

As conseqüências v¡síveis da poluição atmosférica sobre a vegetação são as mais

identificáveis.

Os danos à Mata Atlântica na Serra do Mar, por exemplo, devidos ao complexo

industrial de Cubatão foram estudados por Klumpp et al. (1994). As árvores da camada

superior apresentam danos e alta taxa de mortalidade. lsso contribui para um decréscimo

da variedade das espécies, perturbando também a capacidade de reter água e por

conseqúência a manutenção da estabilidade do solo.

A poluiçäo atmosférica pode afetar também a produção agrícola de cereais e

diminuir a resistência das plantas a certos agentes infecciosos. Um resumo dos efeitos

nocivos dos poluentes atmosféricos sobre a vegetação está apresentado no esquema da

F¡gura f .9.
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Figura 1.9. - Conseqüências dos efeitos nocivos da poluiçåo atmosférica sobre a

vegetação.

!.5.3. Hidrosfera

A poluiçäo atmosférica e principalmente a deposiçåo de subståncias acidificantes,

provoca uma dimlnuição do pH das águas dos lagos e rios, o que implica na liberação de

metais contídos naturalmente no solo, como por exemplo, o alumfnio, que é tóxico quando

está em soluçäo, pare a grande maioria dos organismos vivos.

1.5.4. Materiais de construçäo

Geralmente, a deterioração de materiais de construçäo é muito mais pronunciada

em centros urbanos e industriais. É claro que não são somente os monumentos históricos

que são afetados. As construções mais recentes, principalmente aquelas construídas em

concreto, como por exemplo, pontes, prédios, etc. säo também vulneráveis à ação dos
poluentes.
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Rochås naturais (calcátios, aten¡tos, gtan¡tos e nrármores), trolos, concrèto, v¡dto, plástico
e nìetå¡s efiì úonråiü corn o ambienle nåturår se arteram ao rongo do iempo. o a¡lbienle
urbano, enriquecido errr poluentes <Je <Jiversas fonies, acerera o enverhecirnenio desies
mater¡ais.

A degradáção dos e¡lifícios e tîotlun1et1t,Js e¡n áreas u¡ùanas e peri-urbanas
errvolve processos fís¡co-quírn¡cús nå suä supeifíc¡e. lssû resu¡la em un cèdo ¡¡úme¡o cJe
efeitos visíveis e ¡nv¡sÍve¡s ta¡s como, descororâçåo, formaçåo de crostâ e ferrugern,
fornraçåo cJe bolri¿s e cäscas rra superfície, escavaniJt¡-se e raùrìändo-se.

sais podem precipitar e hid¡ata¡-se, causalldo um romp¡Dìentr do lilater¡âl
c¡fcundanté É crc'hecida a l0rmação de gips. pera açåo d., soz sobre o üarcário d.s
pré'd¡os em condições úm¡das (Ausset et ar., 1994; Xavier, 1987). Este processû
äcompåniìä-se de um aumento de vorume: å trånsÍormäçåù dä ån;dr¡tå itcruz um äu¡rìenicr
de 28% enr volume, e ä hidråtäção em g¡pso, mais 190/o em volume (Viies A.H., (1997):
"urban air polut¡on ånd thê deter¡oråt¡on Df bu¡rdings and ñonunients,,, in ThÊ Groþar
Envinrnnlent - science, Techntirogy antl Managerneni, E<iite<J by Brune D,, crraprnan
D V', Gwynrre M D antl pacyna J.M., scandinavian science pubr.; weinheinr; vor. 1, pp
599-609). urna crusta de gipso assin¡ forr¡rada é capaz<le danificar o nlateriar subjacente,
p¡oduz¡ndo umâ supedíc¡e em frocos e câscas. Estas crostas de g¡pso também contên¡
material particurad', i¿rcruindo cinzas e outros produtos <ie comr.¡ustão enriqueci<fos em
elrxofrc, orÍgirrand<r ur¡ra crosta cinza a preta. lntJiretanrente, esta or<¡sta afeia å cor da
superfície e ¡nuda assim o albe<Jo e altera as suås propr¡edådes térmicas.

l.o.þ. ufimå

un'ì efeito d¡retô dos aerossóis é a infruênc¡a sobre o ¡raranço de râ.¡a€o terestre.
As partículås podeûì reflet;r, absorver ou ¡.efråtår ¿ ruz cro s'r, moclificar¡cro Õ årbedo då
atmosfera, enr funçåo dä natureza e dä cÕncen{raÉo das espécies quim¡cås adsorv¡dâs
na sua superfície. A âlteração do albedo e a formaçåo de nuvens såo ¡eråcionãdås aD
tåmanho do ae¡ossor e å sua composiçåo quimica. As påftícuräs subm¡crométricas (0.05 a
1prï) comportärn-se como núcreÒs de c<lnrlensaçåo de nuvens. se os compostos
presentes enr superfície são iridrófiros a formaso de gotùs <je água em vo¡tå då pertícura
atmosfó¡icå é fåvorer:idå. se eres såo h¡drófobos, a fornraso de g'tâs de água é
desfavorecida. A cor tarnbérn inteñere sobre o albedo. os cornpostos pretcls (rnuiias

.r¿



-_*-**. Ce!.:tulul Ap"glrJiçêo-€Iltsslê.-tçq

vezes de o¡¡gëm ant¡ópica, tais como cinzas, tù¡¡gens) absorvêm â ruz, énquanto que os
cûñrpü.stos claros (as argirus, por exernplo) ä rëfretèm. As subsiårrcias orgån¡cås
adso¡vidas na supedície <Ias partícuras podeiir interagir com ûs ox¡dantes da atrnosfeË
por reações quimicas ou fotoquírnicås, modificancl¿i o balarrço clos fotoox¡dånles coi-no o
ozön¡o. Assílr, o aerossol pode ser u¡ïe fonte ou um sorvedouro parã û ozôn¡r.

Atualmente considera-se que o aer,ssol tern tencrênc¡å å c¿ìmpensår parcialmerrre
o eíeiir¡ estufa dev¡do ao aurnento de co2 e, por ccrnseqüência, abaixar atemperaiura da
åtrnosferå (lVìasclet e Cachier, 1998).

¡.6. PADRÛES DE QUALIDADE DÛ AR

O Esiad<¡ de Såo paulo, através <Ja CETESB (Companhia de Tecnologia de
saneanlento Anrtrierrtal), rnaniérn, <iestje a <iéoaria cie 7û, redes de rnon¡torurnento da
quåiidåcie do år, que iêm perrriitido a rnedição dos poruen¿es átnìosféricos nås escäras
local e reg¡onal.

Assir', a OETESB estai-¡ereceu pacrr'ões <te quatidacte do ar que definer¡r
legålmente o lirn¡te náx¡rûo pârå a concerÌtraçåo de ur.rì compùnente àt¡rìosférico que
garanta a proteção da saúde e do bem estar da popuração. Fo¡am estabeiecicios ciois
tipos de padrões de qualidacle do ar;

' os pacirões primários consi<Jeram níveis máx¡rnos ioreráveis de concentr.åçåo cre
poluenles alrnosféricos;

' os padrões sëcundátios consideram níveis mínimos de concentração de poruentes, a
salrer, níveis de concênt¡?ção gue reprèse¡rtãm efeitos adversos rnÍninros sobre a saúde
da populaçåo, a fàunå e a llorä, aos materiais e os reservatór¡os te¡restrés (CETESB,
2000),

Na Tat¡ela 1.4., såo apresentaclos <rs pacirões nác¡onä¡s cle qualida<ie <J<¡ ar, os
r¡ivè¡s de åtenção e os padrões dÉ qijalìdåde dû år ¡nfemac¡ûna¡s.
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Tabela l-4. - Padiõe$ naó¡oíìåis dé quålidêdÈ do år ë cr¡térios para episóc1ios ågudüs de
pofu;ção i)o ar (CETESB, 200û) e padrões de qualidacie do âr ¡ì:cùmêndådos pela EpA
(Agència dë Proteçãó Ambientål ctos Estådos urì¡dos), pefa olvls (orgånizáção Mu¡rcJial

dê sâúde) (OETES8, 1997) ê ãs ¡ìo¡nìãs dä cËE (conrunidade Ëco¡rônrica Européia)
(Diretiva CEE 99).

TÉmÞâ dÈ Fadrão ParlrãoFolúeÉe A¿enção A¡erle Erftergênc¡¡amostfasern pr¡m¡ir¡o secundårio

oMs

(pg.m'')

24h

¡V1GA

iin '
PI

MAA

24h
PS

ano

24h

MAA

24h

24J

1-

is" -
d)

36s

8Ð

150-230 50

0{J-!ìJ

(M/ìA)

r5Õ

..-5"

Æ

1so 375 625 875

6û

150 250 420 50{]

50

loo

4)

100 so"

500 100-150

4r]-dl

21ú 365 f00-150 125

80 4&60

3000 2û 2m

1CC ¿u

th 320
Noz

MAA 1OO

f90

10c

'th

6h

35 pprn

I ppr)l

3s ppm

I pprr

160

í5 pprlì 30 pp¡Î

35 ppm 30 ppm

40 pprn I pÞ¡ìr

t0o-2m

(das 6h às th)

PTS particulas totais em suspensão

Pi - pa¡tículas ¡naláveis

HC - hidrocarbonetos (tnenos rneteno)

MAÀ ., módia arìtmética anual

¡ìlGA - ¡ Éd¡a geûrflét¡¡oa anua¡
* - valor l¡rnite para â França.



Capítulc.¡ ll - O r¡talelqlpqdiçsþdg-q!]L¡-orÉl¡ç9

CAFíTULO ii- O MA.TËRIÃ.L PARTIEULAÞÕ É.TRRÕSFÉRIEO

veioi cle l¡à s[etênc¡å cje substårrcias poluentes ou nån, para os reservaiórios

teiiestres e åquátìros, o niate¡ial pa¡i¡culado er'l suspensãt na atinifsfeia rcpresenta

urn clos rnais importårites paråmetros lelåc¡onådos com os estucios då polu¡(Éo cio å|.

O aerossr¡l é consiitui<l<.¡ pot ufi núcleo de <;arbono arnrjúo, de rnetais r¡u óxidos

¡1etálicos ou eje n¡irrerais; i¡ma carnada espesså de Íorrs hidrossolúveis, t¿is como os

sulfatos; urnå catl'radä de con'ìpostos o¡-gânicos oriundos ou não de ¡eações

fotoquím¡rås com os gäses ådsolvidos e <Jepositaclos sobre å cårìàdå cie í<¡ns e, na

på¡te exièrnå, água (Masclet e Cåch¡er, 1998).

Estuclar a composição quínìica do mater¡ål particulado åtmosférico pressupõe

determ¡nar e quantif¡cå¡ ås espécies inorgânicas e orgånicas que o compóem.

ll.f . - ËspÉc¡rs tNûRtÂNitAS: METAIS rRAço E íotrls ¡vintoRrs

Devicìo à ¡rnporiårrüiå tia contamirraçåo pelcrs lnetà¡s tråço, llulÛërÜsos

irabalhos se lirrlitararn nurn prirneirc ternpo a inventariar <.¡s teores totais, para, nurn

segundo tempo, estudãt o comportåmento destes elementos no meio åmbiente.

Galloway et al. (f 982), Nriagu e Davids<¡n (1986), Nriagu (1989), Pacvna et al. (1989),

Fergussorr (1990), Al¡owây e Ayres (1993), Canrbier (1994) e Allowav (1995), por

exemplo, elab<¡r¿rarn vários träLìålhos de síntese ä(Èrcå dos rnetåis pesåcjos nå

dll ¡ ìt-)stet a g ttLrt Þut\rÞ.

A expressão geral "metais pèsådös" colresponde a um grande glupo dè

elementos, presentes com toncentrações baixås, no nível de tlaço, no meio al'rìbiente,

e ¡mportåfltes iånto do pon10 de vista industrial, quanto biológico. Estes elementos têm

uma densidâde superior a 5 g.cm-3 ou possuem um número atômico superior a 20- As

propriectadss químicas destes elemenios eståo apresentadas no Anexo Al na Ïãbela

Al.1. Ouiras expressöes perra tiefirrir <.¡s rnetais pesados, iais ct¡rno "rnetais tóxicos",

são empregaclas corn freqüêrrcia e nãO são sernpre berii aproptitidas. Os eierrtearlos

Cu, fuîn, Zn, Cr, Co, Se e ivit¡ såt¡ citarrlacios tarr¡bérn <je "tttict c¡-r¡uirierttes", pois etrt

baixas co¡ìcêniiaçÕes, eles sáo êssent¡a¡s pa¡a û9 o¡Ean¡smos vivos: a mãio a é

c<;¡siiluir¡ie <ie enzirr¡as e t.¡utras pr<rieínas env<.¡ividas nos proces$os rl¡etat¡ólicos.

Urlla ca¡ència destes elenlentos nü olgän¡srno plovöca doençäs e prejud¡cå o sëu

desenvolv¡rnento såudável. Forém, etn altäs concenllåçöes êsses compostos se

iornam toxicos. Os elemêíltos As, Cd, I lg, Pb e Sb nåo tèm umâ funÉo b¡oquímica

essencial e, por isso, são qualilicatlos conto "elernentr¡s nåo essenci¿lis" ou "elen¡er¡tos
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tóxicos" quândo suas coñcentraçóes excedem a toleráncia do ofgãn¡smo. Os seus

efeitos ióxicos e¡rvolvem, pùr exei'Ìrp¡û, a substituição de íons esse¡iciais, dai¡os às

ir¡ei¡tb¡arias celulaies e reaçöes cùñì ADP (AdÈiìi)s¡na D¡íüsfåto) ATP (Adeíìosiiìä

iiiÍosfato) (Alloway e Ayies, î 993). Assini, c¡ ier¡no "eierne¡iios ii aço", é niais

iiprupr¡d!ru, Jii qu(J a uut ìÇe¡ ¡t¡älitu gtupa¡ ucslu5 etc¡t¡bt¡¿u5 nu5 Lriutuus vcguËì5 c

a ima¡s é ¡iìfei¡oí â û,û1ozå (Alioway, 1995). lrieste trabaiho, escolheu-se a expressåo

"trielä¡s tr¿¡ço" pära dèsiûnar ù (;ûb/è, ù z¡iìco, o ùlìuñìbo, ù rllar¡gärìès, t¡ arsênio, o

cádmio, o níquei e o c¡oñû.

Os riìÉtå¡s tràçû sãû iìåturahïènte presentés na crûsla teffestre e po¡ isso as

cûnúeniråçöes efrì sú¡los, sedi¡ner¡ft¡s, águas e ûígËnisfiìús vivos refleieni, ërû päatë,

um fundo geoquimico preex¡sterìte. Coficentraçöes ältas de rreta¡s efiì comparação

com este tundo geoquírn¡ro nåiurål surgem cúmo cofiseqüêiìci¿t de pölu¡Éú ou

contatil¡naçãû.

Este efe¡to é mais ciistinto êrr áreas urbâriäs oncie ciiversas fontes móveis e

eståc¡ûiìái¡as (atividades ¡ndustrla¡s, Írrodução cie eriergia, corìstruçöes, tiatafiìento dr)

lixo urbs¡ro, em¡ssões veiculåres) èm¡tëm gråndes quånticiådes de metä¡s träço trå

ãtmosferê, solos è sistemas ãquåiicos, excedendo multas vezes as taxas de emissöes

naluraìs. As pr¡ncipåis eriirådas cie metåis tråço rrå ätmûsfetå såo foiiemente ligadas

aos piocessüs de er¡rissão <ie paftículas. Para a rnaioria destes elen¡ent<¡s e,

pañ¡culårTnente, para o Pti, Cd, Zn, Ni e Cu, as entra<Jas arrirópicas sã<r

prepondêrcntes em comparaçåo às natu¡a¡c, que ¡ncluem å te-sucpe¡isão de pÕe¡Ias,

as emissôes vulcånicas, o spray rnarinho e as paftículas biogênicas (Nriagu, 1989).

Vários ¿ut,>res ov¡clendårËríì å ex¡siê r¡å de um gråd;éiìtè dè coricèr¡lràçåo destes

elenìentts: ass¡rt'ì, as åreas urba¡tas ou ¡r'ìdusfu'¡a¡s åprcsenta¡lì concentraçöes rnais

altas quê as áreas sub-urbanas e rurais (Valório et å¡., 1992; Jåffe êt ê1., 1993; Fâng et

al.,2OOO).

n, r. t, - \.r¡tgeil¡ uds es¡JëüriJs tI¡oIgd¡¡¡uds

ll.1 .1 .1 , - Fontes geoquÍlïicas ou natura¡s

Em teimos geológiros, os rnÊtå¡s ttaço estão incluídos no g¡upo de elêmsntos

que se refËre åcis "elementos traçr" constitu¡ndo menos de 1olo da compos¡çåo då

crûstä terr"èstre, Os ritac¡o-elemèntùs (O, S¡, Ai, Fe, Ca, Na, K, Mg, Tí, f{, P e S)

const¡tuem os out¡os ggYo. Os elemenlos traço encontram-sÊ corlìo impurezas nos

m¡nerâis primérios, ou ãdsorv¡dos nos m¡nerais sêcundários, que são o produto de

âlteraçåû dos minera¡s pr¡rïár¡os. Segundo Nriagu (1979), âs partículâs or¡undås da

èÍúsåo cíüs solos aepre¡reiìtäm 60 a Boozir elas emissöes de Cu, PLr, Ni e zfi, e sc¡nrer¡le

6a/o para o Cd. As erriissöes vulcår¡i<as represeniarn 60% das ernissões de cádrilio de

3ö
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or¡gem nåturål e 15 a 250/o pata os outros metä¡s. As exudaçöes clås plan{as libetåm

cercå de 2Ùa/o de¡ zinco. As que¡mås de flc¡restas e ås ern¡ssöes matinhas rep[esentåfi

uma fonte bem menor de metå¡s ttaços (<1070) na atmosfera global.

ll.1 .1 .2. - Fontes antróp¡Õas

Embora Ês fontes náturais distribuam os metais nos diferentes reservatór¡os, as

forìtes åntróplcås apresentâm localmente concentråçÕes muito må¡s eleva<las.

Segundo Nriagu (1979), as em¡ssões äntrópicas ärìuais de Cd e pb ultrápassåm äs

tåxas naturais por mais de umâ otdem de magnitude_ As de Cu, Ni e Zn excedem as

emissões naturais de 300%, 2j0o/o e 7000/0 rèspectivámente. As principåis fontes

åntróp¡cås de metå¡s tråço compteendem:

- a mineração: pr¡ncipalmente mineråis sulfurosos tâ¡s como pirita (FeS2), galena

(PbS), blenda (ZnS) ê catcop¡rita (CuFeSr;

- a agr¡cultura, com a util¡zåção de feft¡lizantes, pest¡c¡das e adubos;

- å que¡ma de combustíveis fósseis, liberando Õs metä¡s åträvés de paÉ¡culas ou

cinzas ("fly ash");

- as ¡ndustrias metalúig¡cas (sideiurgias e fund¡çÕes, principalmente), eletrôn¡cas

e químicas (p¡gmëntos e tintas, c¿talisadores, aditivos);

- a incineração de lixo e de plást¡co.

Na Tal¡ela 11.1. estão ¿lpresêntådos os pr¡nc¡pâis elementos envolvidos p¿¡ra cåda

t¡po de fontes e os meios de contam¡naçåo dos difercntes reservatór¡os terresttes.

ct
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Tabefa ll- 1 . - Principais elernentos cäracter-ísticos de d¡iercntes fontes antrópicas e
nreios de contam¡nação dos reservatór¡os (Segundo Alloway e Ayres, 199g)

Fonte Elementos Atmosfera Água Solo
princ¡pa¡s

As, Ag, Au, Ba, B¡, Cd,

- Cr, Cu, Hg Mn, Mo. Ni,fimneÍ¿rçao pb, pt, Sb, Se, Sn, U, I'umaça_, vapores,

V,Zn festduos

lmpurezàs nos
fertílizantes. Cd, C¡

Mo, Pb, U, Zn, V

Pesticidas; Cu, As, llg,
Pb, Mn, Zn

ïralamenlo de funorcrdasAgncuttura madeirâ. As cu

Adubos: Cd, N¡, Cu,
pb, Zn

Coffosáo de objetos

1:]1!:?:: z! cd

Çomþustão Pb, Cd, Zn, As, So, s", 
.. 

p",ri""ià" 
"i¡r"A"lBa, Cu, Mn e V da combuståo

iT".ll:!3r "In 3.
Indítstrias V, Mn, Pb, Mo, Cr, Co, parÍcutas emitidas

metal[rrgiöas Ni, Cu, Zn, Sn, Si, Ti, pelos caldeíröes,
Èe, ll, Sb, Cd, Be, B¡, re-srjspensäo de
As, Li, Ag, Nb, Nd, cd poeiras

Cu, Zn, Au, Ag, pb, Sn,
Y, W Cr. Se. Sm, tr, ln,

Ga Ge, Re. Sn, tb,êlètrônicas co, Mo, Hg, Sb, As e
cd

lndústrias Pb, sb, zn, cd, Ni, Hg,
químicas Pm, Pt, sm, Ru, co,

Rh, Re, pd, Os. Sn

Pigmentos e Pb, Cr, As, Sb, Se, l\¡o,
frnfas Cd, Ba, Zn, Co, I, Ti

Êfluentes,lixiviaçåo Deposiçåode
partículas, residuos

Efluentes

Coffos".¡o de Residuos, ÇofÎosåo
componentes decomponentes

elélricþs elétricos

tsfluentes, Rejeitos
vazamentos.

Resfduos,
vazamentos

Efluentes

Lixiviaçao,
vazamentos

Depostção de
partículas e cinzas

Re-suspensäo de
ro"l:u:_t"*:n

Rejeitos,
vazamentos,

composts

Deposiqäo de
partículas e c¡nzas

Aerossóis

VolatlliT-ação de
composfos,

9ïr9:î:
Pârtfculas de tinta

Parlicul¿¡s e c¡nzäs

Ðepó,sifos de cd, cu. Pb, zn, cr, As. ;å".:*:"t::IÍxa Mo 
inc¡neraç¿¡à

esconas

Esct¡arr¡ei¡k¡ D¡sso¡uçåo de
superticral e stjb- escorras, tnltltração

superficiâ|. e dispersäo das
particutas e cinzas.

ll 1.2. - Comportamër'¡to no amb¡ente

Exceto pårå os aerosséis atmosféricos e ås descårgås cliretas de efruentes, å
b¡od¡spon¡b¡lidåde dos metaìs traços depende de sua solubil¡zåção, sua l¡beråção
durante os processos cle alteraçåo dos minerais, das reações rJe adsor@o e
precipitaçåo que ocorrèm nos solos e sedinlefitos bem cÕmo de suas p¡opriedades
físicas (valência, raio, grau de h¡dratäção)- As condições fÍsico-químicas clo me¡o onde

.)Õ
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eles estão p¡"êsentes (pH, conclições ele óxicl._redução, matéria orgå'ica) e a
compëtiçåo entre outfos metå¡s também devem sèr considerscras (Alrowåy and Ayres,
1993).

n.1.2.1. - Atmosfera

As pa¡'tícuras de âerossor atrnosférico permãrìecem em suspênsão durånte
diferentes períodos de tempo, dependendo de seu tamanho, veloc¡dåcle do vento,
umidade ¡elativa e precipiiação (cf. capítulo l.). o transporte de metais traço e outros
elernentos é relac¡ûnado ao transporte de partÍculas f¡nâs (< lopm). vários estudos
mÕstråräm que äs påitícuras inaráveis åpresentam concentrações må¡s artas do que as
partÍculas de diåmetro mâior, em diversos erementûs traço ta¡s como pb, cd, zn, cr,
Ni, Mn e Cu (l-llavay et at., 1992; Tanaka ei at., 1980). Espinosa et at. (2001)
estudaram a distr¡bu¡çåo de metais traço no aerossor de sevirha (Espanha) e
mostraråm que Ni (72,6%), pb (69,4ok), Cd (63,80/0), ço (55,7ô/0) e V (69,5%) eståo
princ¡palmente acumulados nas pårticulas cujo diåmetro é ¡nfer¡or ä 1pm.

Yaaqub et al. (1991) êvidenc¡aram o controle meteorológico sobre a
concentmção dos poluentes em Hewsby (lngraterra) åtravés de retroträjetór¡ås de
mässas de ar. Alguns elementos (pb, Cd, soot, nitratos) de origem antróp¡ca
dependern foftemente da região sôbre å quâr a måssä de ar passou. Bërgämetti ei år.
(1989) em um estudo rearizado no Noroeste da corsa, observaram um comportamento
sazonal pära os elementos de or.igem natural (Al, S¡) e ånróp¡ca (S, pb). Ësie
cofiportåmento é inversa¡nentê relåcionado à freqüênc¡å e quântidâde de
precipitações na região de tal modo que ås concentrações måis elevadas foram
observadås durante o período do ano menos chuvoso. Ent¡etånto, os auto¡es
evidenciaram também que no oaso do só<Jio, pr¡nciparmente or¡undo de fonies
marinhas locais, a concentração é relac¡onada à velocidade do venfo. Efi La platå,

Argentinå, Bilos e å1. (2001) mostraram que a concentração de meta¡s traço segue o
comportan'ìento do material particulado total em suspensão, apresentando
concentraçöes ma¡s årtås durante o d¡å e no centro då c¡dåde, e concefitråções mäis
baixas em áreâs residenciais. Arém dísso, díferenças rocais foram mu¡to mais
s¡gnif¡cåt¡vas parå o Pb, zn, cd e cu que apresentåm teores måis elevådos no centro
u¡bano, refletindo, desie modo, a ¡mportåncia dãs fontes veicurares. Ao contrár¡o, o
compoflåmento do Mn, c¡, Ni, cä e Mg foi reracionado a variações d¡urnas ¡nd¡cândo a
predom¡nåncia da re-suspensão de poe¡rås durånte o dia. Em uma escala de tempo
maior, os autores ev¡dellc¡aråm tåmbém um compottåmento såzonål das
concentraçöes de metais: obsefvãram um aunìento durante os meses de invemo e um
decréscimo durante a primäverä-verão.
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Na Regiåo Metropolitana de são pauro, o msterial particurado afmosférico
cümèÇÕu a se¡ estucjado å irärt¡r dÕ5 ånos g0 c'm os trabarhos de ors¡n¡ ët år. (1gg4,
1986), Artaxo e orsini (1987) os autores determinaÍam e composição eremêntar do
pafticulado inafáver (<10 ¡lm) e suas cafacteríst¡cas granurométr¡cas comparåndo as
observações rearizacras em áreas u¡banas com á¡eas nåtura¡s. os ¡esurtados desses
estudos ev¡dênc¡aråm lraixas concentrações em áreâs näturå¡s em contraste com ås
altas concentraçôes das áreas urbanas bem como as contr¡bu¡ções das fontes
rnarinhas e cûntirìêntå¡s naturåis e äntróp¡cås.

A fraçåo sorúver de äerossóis atmosféricos também tèl.rì sidû estudada através
da comparação entre reg¡ôes naturå¡s e industrializadas cro Estâdo de são pauro
(Tavares et al., 1983; Vieira et al., 19BB; Forti et al., 199O). Entretanto, esses estudos
sê l¡m¡tårâm a avariar o compoftamento dos cát¡ôns må¡ores e do croreto. Eres
mosirãram que, nas áreas naturais, â fonte pr¡nc¡pâl do Na*, Mg2* e CI-, é marinha com
concenträçôes decrêscentes em cl¡reção ao ¡nter¡or do continente. Nas áreas urbanas,
vër¡licarám a existêncla de um fûrte enriquecimento do Car" atribu¡ndo_o à åltâ
densidade dê construçÕes civ¡s ex¡stentes na época.

Andrade et ar. (1994) identifica¡am as fontes do materiar particurado
åtmosférico na cidade de são Fauro e as reracion¿¡¡aff com paiåmetros
meteorológ¡cos. As ¡ndústriâs (Mn, Zn, pb), os processos de ¡ncineråçåo (Zn, pb) e de
combuståo de óleÕ d¡esel (V, N¡, S) bern como um compûnente do solo (Al, Si, Ti)
foram ident¡f¡cados como os maio¡es conhibuintes para a fração fina do aerossor
fie'sâ règ¡år. A fração g'ossa fo¡ associacJa pr¡nc¡pârrnentê äo sar mår¡nho (trra, cr) e a
re-suspensão de poeira (Al, S¡, K, Ca, Ti, Fe, Sr, Zr) bern conìo os processos de
combustáo e industriais (S, Mn, Cu, Zn e pb).

Tabacniks et af. (1994) observaram uma oscilaçào semanâl da variação de
conceniração dos aerossóis: as concentrações são maiores durante os dias da
sêmanå com um mínimo durante os í¡rìå¡s de semaûå. Este estudo mÕstrou tåmbérÍ
ur'-ì c¡clo diurno de concentração do material pafticuiadci: um pico maior de
concentração situado na part6 da manhã e um pico menor no fÌnar da tarde. o prinroiro
p¡co deve-se à maioi eståb¡ridåde da atmosfera, pera rnanhå, quåndo ö tráfego de
veículos e as atividades ¡fidustria;s já se ¡n¡ciäråm. o segun<Jo pico deve-se,
provavelmenie, ao åumento rìe tiáfego no f¡fìåi då tårde e à estaÌ:ilização cJa

atmosfera.

sánchez-ccoyllr (1998) estudou a relaçåo entre os poruentes ätmosfér¡cûs e å
circulação locai na cidade de são paulo. Ere mostrou que o ä¡to incrice de acumulaçåo
de pofuentês nâ c¡dade é rigado à formação de frentes fr;as nû sur do Brasir e a
presençâ de antic¡c¡onê cubtrop¡car a leste dê são pauro, sob¡e o oceano Aflânt¡co.
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Por outro lado, é observada umå bäixa concent[ãção de poluentes quãndo as

condições meteorológicås caraderizam-se pela presença de uma f¡ente åo norte cle

såo Paulo e um anticiclone ao sul do Brasil. As fontes de poluentes em são paulo são
principälmente automotivâs, expl¡cåndo må¡$ de 70% d¿s emissões cle mateûãl
pårticulado. Neste trabålho o cu, zn e pb foranì assoc¡ådos às em¡ssöes por veÍculos
leves e ¡nc¡neradores, o Ca, T¡, K e Br ao solo e à vegetação e S, V e Ni à combustão

de ólêo d¡esê|.

Castanho (1999) estudou o romportåmento do måteriål pårt¡culado em São

Paulo coñpã¡ando observações realizadas durante as estações de inverno e vêrão.

os resultados desse trabalho ev¡denc¡aram que å contribu¡ção dos veículos fo¡ da
ordem de 28o/o e 24ok para o parliculado fino durarìte o invern<¡ e o veråo
respectivamente. A re-suspensão da poeira do solo reptesentou 2ío/o e j}a/o, os
ptocessos ¡ndusif¡äis, 5o/o e 6Vo, e ûs sulfatos 23o/o ë 17o/o para o inverno e o verão
Iespectivåmênte.

Valores de concentraçöes encontrådas em áreas remotas, rura¡s, ¡ndustriais ê
urbanas são apresentadas na Tabela 11.2. Esses resultados, obt¡dos em diversos

lugares do mundo, perm¡tem mostrar o quanto as concentrações var¡am entre áreas

Ìemotås, rurais e naturais e áreas urbanas e indushiais. De modo ge¡å|, exceto pårå

Lahore (Paquiståo) e Caracas (Venezuela), âs c¡dådes Européias apresentam

concentrações mais altås que as cidådes da América do Sul. påra V, Zn e Ni, as

concentraçöes tendem a ser um pouco mais sign¡f¡cativas para as c¡dådes do

Hem¡sfério Sul.
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Tabela 11.2. - Concentrações em ng.m-t de metais e elementos traço na atmosfera de diversas regíöes mundiais. (. pg.m-3)

Remota
Groenlândie

Rural/natural
Hemsby (U19
Jureia (Brasil)

Urbena
Genova (ltália)

La Spezia (ltália)
Caracas fy'enezuela)

D¡namarca
São Paulo

La Plata (Argentina)
l\iléxico

Veszprém (Hungria)
Birm¡ngham (UlO

Coimbra (Portugal)
Lahore (Paquistão)
Sevilha (Espânha)

São Paulo

AI

5,4

As

0,042 0,015

cd C¡

1,1

lndustidl
Genova (ltália)

La Spezia (ltália)
Caracas

Cubatão (SP)
Cartagena (Espanha)

Cu

1250
125

1UO
37.4"

0,073

1,1

'A0,85

0,41

4,2

1 ,76
43,4
0,32

2,99

Fe

5,6
8,8

5,1

45
5,65
2,35
29.4

¿,1

Mn

8. [¡oreira-Nordemann (1983) 9. l\részáros et al. (1997) 10. Harrison et al. (1997) 1 1. Espinosa et al. (2001) 12. Orsini et a¡. (i 986) 13. N¡oreno-crau (2000)

14. Davidson et al. (1985).

216 10 2,7
14,7 2,86 1,3

0,18

è
N-)

et al. (1993) 2. Yaaqub et al. (1991) 3. Valério et al. (1992) 4. Nielsen (1996) 5. Sanchez-Ccoyrro ltgOej-. eiroõ er a¡Zõõõf7

N¡

4,3
5
I

12,6
24,9
113

7,8

1590 2940
5,7
15,2 532,4
30 1183
14 198
12 1290

38,7 301
40,2 530
420 9930
26,7 654
11,3 203,4

Pb

0,49

57,4 4,8
36,3 2,8

8,9
6,1

22j 6,6
26 3,2
904
24 21
16,3 4,8
22,2 6,09
350 79,7
16,5 1,97
21 ,1 8,6

12,4
2,6 6,4
2,46

10,03

u

Zn

1530 11,1
1821 5
2630
0,23 12
44,9 7,2 123
64 273
81 21 96
25 7,7
9'1 7 ,35 353 1050
310 15,9 70 1490
3920 127 27,7* zUO
63,7 5,9
94,3 24,1 125,7 247,6

Na

41

6.3

4080 7930
6520

2U
76,74 35,08

5U

4,4

Ca

98,4
26,3

200

Mg

34,6 360,8 82,4
7 ,4 560 10,8
65,6 1470 540
240 120

1010 1360

329
9,10

3,0

ct

0,32
532,4 91,5
5343
159 220
54 415
199 208
510 1760
3300 4060

2874
240,6 52,2

247

Ref.

4581
9.27

o

1

4
335

1472 6
180 7

ô

830 10
130 l8l0 l0
490 851 0 '1 0
359 11

178,3 25,5 12

14

2
12

3
3
1

2430 1860 26,06" 1910 3890 8
13

o
D
JIt
I

l
¡)
D
-1.D

J
¡t
+I
t-

l
f,
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Capítulo ll - O material particulado atmosférico

ll.1 .2.2. - Água de chuva

Na água de chuva, as concentra@es de metais traço e outros elementos, ta¡s

como uítions e ân¡ons maiores, são relac¡onadas à suas concenttaçöes nos aerossóis

atmosfér¡cos. A intensidade e a duraçåo da çhuvå tamþém ¡nfluencia esses teores.

Geralmente, uma chuvå fraca apresenta as melhores características de lavagem e

produz concentrâçöes mais altas de elementos na água (Fergusson, 1990). Durante o

invernD, metais traço aprêsËntam concentraçöes mais åltâs què durante o veräo,

devido a maior freqùência de inversöes térmicâs aprisionändo os poluentes na

ãtfiìosfêra.

Jambers et al. (2000) estudaråm a composiçåo dâ água de chuva ac¡ma do

Mar do Norte e mostraram que 10% das partículas estudâdas contêm metais iraço. A

presença de alumino-silicatos e partículas orgånicas é preponderante no mater¡al

pårt¡culado em suspensåo na água. Os metais traço são preferencialmente åssoc¡ådos

à partículas ricas em ferro (63%), alum¡no-silicatos ricos em ferro ('180/o) e âlum¡no-

silicaios (7%). Partículas metálicas associadas em aglomerados reveläm que 60% das

partículas contèm Cr; Mn, Zn, Ni e V são menos abundantes com 20, 10, 1O e 4o/o

respect¡vamente. Os autores evidenciaram uma forte correlação entre os metais traço

de or¡gem antrópica e naturål o que implicaria uma adsor@o de meta¡s tlaço

antropogên¡cos sobre part¡culas finas âmbãs terrigenas e antrópicas.

Em uma sintese soLìre a quÍmica da precipitação em áreas urbanas dos

Estados Unidos e da Europa, Gatz (1991) conståta quê as espécies que apresentam

concentrações ma¡s a¡tas såo o sódio (Na.), o magnésio (lvlgt*), o cálcio (Ca2*), o

n¡träto (NOi), o sulfato (SO4'?-) e o c¡oreto (Cl-). As concentrações são em geral mais

altas durante o ¡nvelno do que durante o verão e o potáss¡o (K) apresenta

concentrações ma¡s altas em áreas rura¡s porque o componentè solo e vegetação é

ma¡s sign¡f¡cativo.

Baez et al. (1997) compararam a composição da água de chuva na cidade de

México com uma regìão rural florestal. Nå c¡dade, uma lorte correlação entte Ca e Mg,

associada a re-suspensão dê pÕe¡ras do solo, e entte SO42- e NO3-, assoc¡ada a

combuståo de combusiíveis fóssêis è a presênça dos precursores SOz e NO*, foram

econtradas. Nå zona rural a forte corre¡açäo entre SOaz- e NO3- iãmbém fo¡ cônstatada

e os åutores a justifica pela presença de seus precursores e pelo seu tlanspofte a

partir då cidade de México.

No Estado de Såo Paulo, Fort¡ e More¡ra Nordemann (1989) estudaråm a

interaçåo entrê â chuvã e o material part¡culado em São José dos Campos e

demonstrarâm que a chuva é um agente de precip¡tação do particulådo atmosférico,

bem como de solubilizaçao dos Íons maio¡es. Re¡åc¡onaråm o aumento de
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concentração de material påft¡culädo com periodos secos ou de båixa pluviosidade.

Enflm, concluiram que os cDmposto$ solúvo¡s de sódio presentês na atmosfera dêvem
estår predominäntêmente sob forma sólidå, enquanto que os dê cálc¡o, eståo em
soluÉo. Potássio, magnésio e cloreto pocJem estar em quanticlades equ¡valentes nas
duas formâs.

Na cidade de São paulo, For et al. (1990) estudaram a composição da
prec¡pitação e mostrarafit qué existe urn enrlquecimento em NOi, SO42-, Câz e NH4*,
quando comparados com os rêsultådos obtidos em outras cidades brås¡le¡ras como
carnpos do Jordão, caráguatåtubâ, sarvådor e Natar (vieirå et al., 198g; Ferre¡ra e
Moreira-N<¡rdemånn, 1983; More¡ra-Nordernann et al., 1990). Ev¡denc¡aram também
gue as concentr^ações em câ2, K*, Mg2* e No:- são ma¡s êltas durante o período seco
de inverno.

Em 2001, na c¡dåde de Rio de Jane¡ro, Mello (2001) estudou a composíção da
chuva e deterrninou uma ordem de preponderåncia das espécies ¡norgån¡cås: cl- >

S0o'?' > NOte Na* > Caz" t Mg.* - NH4* > K*. Segundo o autor" as fontes marinhas
são preclominantes para Na, cl, e Mg e Bs% do N (NHa e No¡) são oriur"rdos cle fontes
antiópicas.

Estes exemplos de estudos real¡zados em várias cidådes cro mundo mostraram
que existe uma d¡ferençå s¡gnif¡cåtiva de concentraçåo entre áreas urbanas e rurais.

Evidenciaram que as fontes antrópicas pre<iominam sobre as naturais nas cidades
bem como que, em gÊral, as concentraçôes durante o inverno sâo ma¡s åltas do que

durånte o verão. Dados numéricos para fins comparativos eståo apresentados nas
Tâbelàs 11.3. e 11.4. para os metais traços e ions maiores, respecl¡våmente.
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TãLrela ¡1 3- - concefitraç6es ern pg.L-1 (ex'-etó mënc¡ùnado) de rîretå¡s ê eremënfôs
träços em águas de chuva de argumas regiões remotas, rurais, urbanas e industr¡ais
do planéta.

- --9d 
cu

Renrota
Nouâ Ze¡ândia (ög.L 1) 0,96 19

A.r9tjcalAlárcllcg. 
9{08

Rural
Suzano (Sp) t7 .z

renlesseg IEU) 0142

ZnPbFe

2,1

38,3 87 ,4

1

2

3
7

4
5

6

0,3

2ù
oro9

n.a.
6,83

3B

615,6
5,64

Urbana
Paris

Kuala Lampur (mg,L-1)

tüJis,¡àt
cubatão (mg.L-1)

0,005- 3-6,6
0,1 5

5,5-17,2 12,1_30,1
0,05 0,17

0-J 2,2 2,7 2\? z_,-3- 7-

1. Haltstead et at. (2000) 2. caloway etã@
et al. (? 992) 6. MoreiË-Nordernann et at. (,19S3) 7. Lindberg (1 982)

Tâbelã rr'4. - concentråções em ions maiores em mg.L-1 enc.ontradas em åguas de
chuva de algumas regiões remotas, rurais, u¡banas e ¡ndustr¡a¡s do planeta.

Mgtt NH¿* cf No¡- ÀOr:--tt
Remota
Alq-s¡cl
Rural

Suzano (SP)
MéXico

1p Q,Q 0,6

1,06 0,98 1,13
0,006

0,19
0,07 0,48

3,08 3,21 2,65 1

0,97 l,9l 2
Urbana

Såo Paulo
Kuala Lampur
Rio de JåDeiro

México

lnduslríal

0,48
1,05
2,A

0,31
0,84
0,35

I ,48
0,54
0,82
0.66

0,36 0,80
0,30 1,64
0,32 (J,38

orla r i1

2,77 2,48 3
2,78 1,67 4
1 ,17 2,54 52:16 ?:91 ?

0,94
1 ,25
2,97

cubatäo 1 ,27 11,? 2.01 1,s7 2,Bs 3,s4 0,22 1g,2g 6
Kalyan (lndia) 2,36 1 ,86 1 ,02 O,47 0,3g e,SS 1 ,g2 S,20 ãi õãs"@iä)ãi:"Jããi[ìiz¡s rorti etar <rgso)+-AbaseîãÌ1erù] ¡.-@1i--=

6. Moreira-Nordemânn et at. (19S3) 7. Dayån et â1. (19SS) A. Khemani et ât. (19g9).
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11.1 .2.3. - Solos

É importante sarientar que o soro pode ser ao mêsmo tempo uma fónte e um
sorvedouro para os meta¡s traço. Os meta¡s traço podem se acumular na parte
super¡or do solo devido a deposição atmosfér¡ca por sed¡menlação, impactação e
intersepção' Agindo como um sorvedouro, ere funciona também como um filtro
protegendo as águas subterråneas das entradas e contam¡nações por metais e oufros
poluentes. A persistênciå dos meta¡s traço nos soros é um rongo processo (A[oway,
1990; Kelly et ar., 1996)- o impacto da poruição por metais traço é ma¡s duráver devido
a sua adsorção relat¡vamente forte sobre cärbonatos, matéria orgånica, óxidos de Fe-
Mn, min'rais primár¡os e secundários e coróides húm¡cos e arg¡rosos do soro (Adriano,
1986; Ross, 1994). Segundo Alloway e Ayres (i993), a contaminaçäo pode perdurar
por vários anos: 15 a 11û0 anos para o Cádmio, 310 a 1500 anos para oCobre,Z4Oa
5900 anos pårâ o chumbo, por exemplo, depenclenclo do t¡po de solo e de seus
paråmetros f ísico-guímicos.

A reação com o solo é um fator predom¡nante no controle do comportamento
químico dos meta¡s tråço bem como a atividade m¡crob¡ana, âs cond¡çöes de óx¡do-
redução, o pH, o conteúdo em matér¡a orgånica e a capåc¡dade de troc€ catiônica do
solo.

Geralmente, o pH do sôlo aumenta c.om a profundidade, em regiões úmidas,
pois as bases são rixiviadas para bå¡xo do perfir. Geralmente os cát¡ons metáricos são
mais móveis sob condições ác¡das (Alloway, 199S).

A maté¡ia orgånica coroidar tem uma infruència maior sobre as p¡opr¡edades
quÍmicas do solo Era pode ser dividida em subståncias nåo húmicas que abrangem
espécies bioquímicas não arterådas tå¡s como amino ácidos, carboh¡dratos, ácidos
orgånícos, lipídios; e substånc¡as húmicas, de alto peso molecular, formadas a paft¡r
de uma condensaçåo secundár¡a. Eras possuem uma variedade de grupos funcionais
como carboxil, carboní|, éster, h¡drox¡l fenólic', e provavelrnente quinone e grupos
metoxil. o conteúdo em matéria orgånica é sempre maior nos horizontes superiores.
uma reduçâo do conteúdo em mâtér¡a orgånica do soro reduz å capac¡dåde de troc€
cät¡önica e por conseqüènc¡a, a capacidade de adsorção dos metais traço (Alloway,
1e95).

os minerais argirosos sâo produtos de arteração das rochas e têm efe¡tos
característ¡cos sobre a física e a química dos soros. os óxidos, rri<Jróxidos e
ox¡hidróxidos de Fe, Al e Mn tèm um papel imporiante no comportamento químico dos
metais nos soros. Eres eståo presentes nå fração argirosa (< 2pm) e são gerarmente
misturados com os minerais argilosos. Os óxidos de Mn e Fe co_precipitam e
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adsorvem cát¡ons incluÌndo o Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, V e Zn e ânions ta¡s corno
HPOa2- e AsOa3- das soluções.

o processo químico mais ¡mporiantê que afeta o comportamento dos metais
tråço e ä sua biodisponib¡l¡dade nos solos é a adsorção <Jos metais sobre a fase sól¡da
a partir da fase líquida, Ësses processos controlam a concentração de íons e
complexos metálicos na soluçåo do solo e por conseqüência, exercem uma influència
maior sobre a sua absorção pelas plantas. Além de ser ãdsoru¡dos sobre a superficie
dos minera¡s, os Íons melálicos podem também difundir para dent¡"o de minerais como
a goeth¡ta (FeooH), os óxi<los de Mn, ilitas e esmectitas e outros (A oway, l99s).

A selet¡vidade dos minerais argilosos e clos óx¡dos, hidróxidos e oxihidroxiclos
nos solos, parã os meta¡s d¡valentes, segue, geralmentè, a otdem pb>Cu>Zn>Ni>Cd,

mas algumas diferenças ocorrem entre os minerais e as variações de pH.

Teores muito altos de poluentes nos solos såo freqüentemente encontrados em
áreas industriais e áreas de deposiçåo de l¡xo e residuos, resultando também, mu¡tås
vezes, de rejeitos locais e vazamentos äc¡deniais. Ëntretanto, poucos êstudos foram
realizados sobre os solos uÌbanos em comparaSo com os solos florestais e rurais
(Tiller, 1992). A parte superìor do solo e as poeiras re-suspensas em áreas urbanas
são indicadores cle contaminação por metais traço a part¡r da deposição atmosférica.
Cd, Cu, Pb e Zn são bons indicadores de contâminação de solos porque eles esião
presentes na gasolina, componentes de carros, lubr¡f¡cäntes. emissöes industriais e
incineradores (Adr¡ano, 1 986; Alloway, 1 99S).

L¡ et å1. (2001) e Chen et al. (1997) estudaram a contaminação por meta¡s
iraços em solos da cidade de Hong Kong. os resurtados indicaÞm que os soros
âpresentam concentrações elevadas em cd, cu, pb e Zn. A repartição química dos
elementos mostrou que Pþ e Zn são principalmente adsorvidos sobre cårbonatos e
presentes em óxidos de Fe-Mn. cu é åssoc¡ado às fraçöes orgânicas e sulfetos.

Ge et al (2000) esiudaram a especiaçåo e a biodisponibiridade dos metais
traços em solos e soluções de solos urbanos no cånâdá. os autores mostråråm que
nas soluçöes de solos obtidas por centr¡fugação, mais de 59o/o do cd dissolvido
encrntrava-se nê sua fofrna iônica livre (cd2*). para cu, pb e Zn, os complexos
orgånicos são as espécies predominantes. Ma¡s cle 4oo/o do N¡ foi encontrado em
complexos inorgånlcos quando o pH da solução exóedeu 9,1. Neste trabalho a análise
de regressão múltipla mostrou que o pH e os meta¡s totais no soro estão
significativamente conelacionädos às ativi<.lades dos íons metálicos livres, exceto o
cdz* que possui uma correraso f'ãca com o pH do soro. os resurtados ¡ndicaram
também gue nos solos urbanos estudados, os metaís traço encontram-se,
pr¡nc¡palmente, sob sua forma Ëstável o que implica em uma biodisponibilidade baixa_
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Em São Paulo, os solos urbanos de parques e jardins, por exemplo, foram
poucos estudados. Em 1984, Struffaldi de Vuono e colaboradores anêlisaram
qualitativamente e quantitat¡vamente a presençå de poruentes tóxicos no soro da
Reserva Biológica do rnstituto de Botånica e correracionaram a corrcentração destes
elementos com a distånc¡a da fonte poruidora (na época, ¡ndústria siderúrgica). As
concentraçöes variâram inversamente com a diståncia da fonte. Foram d6têlminados
os teores de Al, Zn, Cu, Cr, pb e Ni. Mais recentemente, o interesse em estudar solos
com apricação de rodos de esgoto (Tsut¡yå et år., 2001; cornu et ar., 2001; cavalâro et
al., 1993; AssunÉo e S¡golo, no prelo) e solos sob resíduos industr¡å¡s (Dauga, 20OO)
tem aumenfado.

Alguns exempros de concentraçöes de metais träço encontrados em diversos tipos de
solo são apresentådos nå Tabela ll.S.

Tãbelâ ll.5 - concent¡Êçôes médÍas em mg.kg-1 de metais traço encontrados êrfl
ålguns solos urbanos, rura¡s, florestais e inclustriais do planêtå. (* mediana).

As Cd Co cr Gu Ni pb Zn Ref.

IJrIrano

Hong Kong 2,18

Londres 1

H"l9 Kglg l6rs orea

Rutdl

Horrg l(ong 1A,7 O,74

Polôn¡a 0,8-9,'1 0,1-1,7

usA 0,05_0,5{ì

T9 kg.l

Floresta

!gng-]1'lls er53 g:61 o,7 / 43,3 33,4 3
lndustr¡al

Firland¡a,
Norueoa e
n¿.ju_ 1,16 0,303 1,57 2,91 9,69 9,18 1B,B 46 6

Pensilvân¡a
(EU) 43 1440 Bso 7

Moradabad
(india)

191 74,A 409,2 I
î"t-iälãirÞooìlzîËãî,it"îìõsijrõ''nåi;iãii'ìêõ7Ta-Hórda:ren-éî-ariìss3is öúäTã(îgô2i:-
6. Rejmann et al. (2001) 7. KetteÌer ôi af. (2001) B. Triparhi et at. (j g8g).

24,8

73

16,1

9,14

3,7-75,3 2-18 2_27

1:1$2r9 5f-3ef

93,4 168 1

294 .183 2

B9t9 
-58t8 3

40,ô 5.1 3

7,1-5D,1 10,5-154,7 4

5-20 12 .7 -1 D5 5
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11.2. - l-lrÞRocARBoNETos Poltcfcltcos AROMÁTtcos

Numerosos estudos sobre os Hidrocarbonetos Policícl¡cos Aromáticos (ou HpAs),

seja para ¡nventar¡åt as suås concentraçöes na atmosfera, águas e solos, ou sejå parå

melhor entender a sua participação na química atmosfér¡ca, seu comportamento nos

diferentes reservåtór¡os terrêstres, suas interåçöes com o meio amb¡ente e sobretudo

suas conseqúéncias sobre a saúde humana, foram real¡zados princ¡palmêniê nos paises

mais desenvolvidos do Hemisfério Norte, como os Estados Unidos e a Europa. No Brasil,

embora alguns destes compostos estejam sendo investigados, não existe ainda uma base

de dados que perm¡tå estimar as quåntidades e as fontes de HPAs lançados na

atmosfera.

11.2.1- - Ëstruturas e propr¡edades dos ÞlPAs

Os hidrocarbonetos policíclicos aromát¡cos såo const¡tuiclos <je anéis aromát¡cos

unidos em número crescente de 2 anéìs (naftâleno) até 6 anéis (benzo(ghi)perìleno). A

organ¡zação dos anéis pode ser linear (antraceno), angular (fluoranteno) ou agrupada

(pireno). Entre estês HPAS, d¡stingue-se também os de båixo peso molecu¡ar (2 e 3 anéis)

dos de alto peso molecular (4 anéis ou mais). As estruturas dos 16 HPAs considerados

como poluentês prioritários pela Agência Ambiental Americana (EPA, American

Environmental Agency) estâo apresentados na Figura ll.'1.

As esiruiurãs dos HPAs presentes no meio ambiente dependem de suas origens.

Dessas estruturas resultam um certo número de propdedades físico-químicas algumas

das quâ;s eståo descritas na Tåbela ll.ô.

As estabilidades dessås estruturas dependem da organização dos anéis: os HpAs

a[ìgularcs são os mais estáve¡s e os li¡rea¡es os menos esiáveis (Blumer, 1976)_ A

solubil¡dade em mèio aquoso é alta para o naftaleno (32 mg.L-1), mas decresce mu¡to

rap¡damente com o núrnero de anéis arornát¡cÐs (160 pg.L-1 para Õ p¡reno, 4 yg.L'1 para a

benzo(a)pireno). Comportamento sim¡lar oco¡re em relação à volatil¡dade. Isto é, a
volatilidade dos HPAs diminui enquanto o pêso molecular aumenta. Além disso, os HPAs

são ädsorvíveis sobre diversos suportes sól¡dos e ex¡stem freqüentemente sob essa

forma no me¡o ambìente.
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A grande variação de pressão de vapor é reflet¡da no fato de que no ar a 2S.C,

o naftaleno ex¡ste na fase vapor enquanto que o benzo(a)pireno e outros HpAs de s
ou mais anéis esião predom¡nantemente adsorvidos em maier¡al particulado

atmosfér¡co. Os HPAs com pressão de vapor ¡ntermed¡ár¡a (3 e 4 anéis) estão
distribuídos em ambas as fases (Lopes e de Andrade, 1996).
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Tabela 11.6, - Propriedades físicas dos tlidrocârbonetos pol¡cíclicos Aromáiicos (llpAs)
def¡n¡dos como poluentes prioritários pela ËPA.

Composto

Naftaleno NAF C,onu

Açenafteno ACE CrzHro

l-luoreno FLO Cr¡H¡o

Fenantreno FEN Ct¡l1n

Anteceno ANTR Cr¡Hro

Acenâft¡leno ACI CrzHa

Pireno PIR C¡aHro

È luoranteno FLA CroHlo

Benz(å)åntraceno BAÁ Cr¡Hr:

Criseno CRI CraHrr

Benzo(a)pireno BAP CzoH¡z

Benz,o(b)fluoranteno BBÈ CzoHra

Benzo(k)fluorunteno BKF Czoqtz

Dibënzlah)antraceno DBZ CpH.t¿

Benzo(gh¡)perileno BGHI CzzÌtz

lndeno{'1.2,3-cd) IND CzzH¡.,

pireno

128,2 5.1o'? 31,7 11960

154,2 2,6 103 3,42 594

166,2 2,6.10 3 1,S8 g4,/

178,2 g,5i.1o 4 1,29 go,7

178,2 7,g2l,4 0,045 25

152,2 3,93

202,9 3,74.10 4 0,135 91,3.106

202,4 3,51.10 4 0,26 1328

228,3 4,83.10*' 5,7.10''3 1,47.10'.J

228,3 4,38.10 5 6.10 3

252,3 6,46 105 3,8 103 0,37.100

252,3 4,96.104 0.014 0,13.10'5

252,3 4,310"' 2,8. í 0'$

278,4

2/6,3 2,23106 2,65J04

276,3 5,3.10-4 1,3.10 5

Pressã0 deNumerode Constante SolubilidadePeso yãpor**
Á.¡lrev. Fórmula ånéis de Henrv- na ásuaMolecular . lmPå)aromát¡cos (rnS.L-')

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

6'

sesundo BjõE è-et -al.f ts92) e peters ã r_utñy ¡tesa¡ 

-

" Constânte de Henry = ([PAH]g"""* / IPAHIriq"i¿.]
*" a 25'C.

¡1.2.2. - Foder genotúx¡co dos FÌFAs

Uma câft?cterística ¡mportante dos HpAs é que esses produtos não såo

mutagên¡cos em s¡ mesmo. Eles se tornam mutagênicos no organismo que os

absorvêu, em segu¡da a uma oxidäção enzimát¡cã po¡ uma mono-ox¡genase, o
c¡tocrorne P-450 presente nos tec¡dos ån¡må¡s (V¡ncl¡man e Garr¡c, 1989). Os poderes

genotóxicos e mutâgên¡cos dos HPA9 são resumidôs na Tabelä 11.7. Os compostos

ma¡s cåncerigenos são os benzofluorantenos, o benzo(a)pireno, o benzo(a)antraceno,

od¡benz(a,h)antraceno,eo¡ndeno(1,2,3-cd)pireno.Ocrisenoeobenzo(gh¡)per¡lono

também são considerädos como cancerígenos.
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TaLrela 11.7. - Poderes cancerlgenos e mutagenicos dos HPAs (IARC, 1986)

Composto Cancerigenicidade Genotoxicidade Mutagenicidade

I

I

N
N
N
L

+

-t.

+
+

Eenzo(b)tluorânteno S I +

Benzo(k)fluoränteno S I +

Benzo(a)pireno S S +

lndeno(1 ,2,3-cd)pireno S I +

Dibenz(âh)anh€ceno S S +

Benzo(ghi)perileno I | +

Benzo(a)antraceno S S +

S = proyas suñcientes ¡= provas limitadas l= dados faltando N = não cancerígeno

11.2.3. - Fontes dos ÈlPAs

Os HPAS são emit¡dos por fontes naiurais e anttópicas. A contribuição de

fontes naturais de HPAs é muito l¡m¡tada, restringindo-se pråt¡cåmente a queima

espontånea de florestås (Gonzalezvila et al., 1991; Jenkins e1 al., 1996) e emissões

vulcånicas. Os HPAs såo introduzidos no meio ambiente via processos de combuståo

naturais e antrópicos seja na fase gåsosa ou associados ao material particulado

atmosfér¡co.

Mais de uma centena de HPAs loram ¡dent¡ficados no ar urbano (Lee et al.,

1976). Estes compostos são associados predom¡nantemente com o material

particulado, mas eståo presentes também na fase gasosa. Os estudos de HPAs

atmosféricos enfocam principâlmente o mäter¡äl particulado atmosférico, po¡s eles são

rna¡s abundantes sob a forma particulada e såo mu¡to mais perigosos para a saúde

humana que os presentes nã fäse gasosa (Lyall et al., '1988; Cautreels e Van

Cauwenberghe, 1978).

Os HPAs são inicialmente gerados em fase gasosa, mas a emissão é seguida

por processos de conversão gás-partÍcula ou de adsorçåo sobre um substrato de

carbono (Figura 11.2.). É por isso que encontram-se grandes quant¡dades de HPAs

associados a fulìgens, cinzas, poeirãs, etc. Encontlam-se também HPAs adsolidos

sobre óxidos metálicos de origem antrópica e compostos de origem natural como por

exemplo aluminosilicatos (Masclet e Mouv¡er, 1988).

F¡uoteno
Fenantreno
Anfraceno

Fluoranleno
Pirenó
Cr¡seno

L
L
N
L
L
L
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Figura 11.2. - Formaçäo dos HPAs (Segundo Lighty et al'' 2000)'

As fontes antlopogênicas representam o principal processo de emissão de

HPAS. Estes compostos são produzidos em quantidades significativas pela atividade

humana, princ¡palmente pelos processos de pirólise e de combustão industriais. A

queima de combustível como o petróleo e seus derivados, carväo, madeira, gás, eic

produz HPAS, bem como outros poluentes atmosféricos A quantidade e o tipo de

HPAs formados dependem do processo e do tipo de combustível empregado. os

HPAs podem ser oriundos de fontes móveis ou estacionárias.

As fonies estac¡onárias abrangem uma grande variedade de processos de

combustão tais como as atividades industriais, os processos de incineraçåo e o

aquecimento residencial. Essas fontes podem ser subdivididas entre as utilizadas na

geraçåo de energia elétrica e calor e aquelas ligadas a atividade ¡ndustrial (e.9.

produção de alumínio) e de incineração (principalmente de reieitos químicos)'

As fontes móveis, cujos contribuintes ma¡ores são os veículos a gasolina e a

diesel, continuam sendo os contribu¡ntes mAiores de HPAs em áreas urbanas e peri-

urbanas, onde as fontes estacionárias não eståo presentes (Baek et al , 1991) As

I

H",n,ou",uo'
de parlJculas Þrimáriâs

& de 10-30 nm
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emissöes ve¡culares tèm uma grande ¡mportånciå cJevido å complexidacle e
quåntidadè, cadå vez mâ¡or, de måteriâl que é lânçado na atmosferå. O mate¡ial

particulado em¡tido por v6iculos a diesel, por exemplo, é constituído principalmenie de

carbÕno elementår que atua como supelfície cle condensa$o de HpAs e outros

compostos orgån¡cos. O pequeno tamánho destas partículas determina um longo

tempo de residència na åtmosferä e uma boa eficiência do processo de depos¡ção no

trato respiratór¡o.

Ass¡m, as em¡ssões veiculares são consideradas como a pr¡nc¡pal fonte de

HPAs atmosféricos em áreas metropol¡tanas. Estudos realizados nos EUA em .'lgg0-

1991 indic¿m que as fontes veiculares contribuem cofl 350/o do total dos HpAs

emit¡dos. Outras fontes como a produção industrial de alumin¡o, queimã de florestas,

àquec¡mento residencial, geração de energia elétrica, etc. também contribuem para a

formação e em¡ssão de HPAs e der¡vados parå a atmosferå (Khalili et al., 1999;

Benner e Gordon, 1989).

Os valores, expressos em percentagem, conf¡rmam a importånc¡a do aquecimento

domést¡co (12 å 36 %) e dos fogos (13 å 36 %). O estudo reålizadü por Baek et al.

(1991b) mostra å¡nda å pafte impoftante atribuída às fóntes moveis (21 a 25 o/o).

Na Tabela 11.8. estão apresentados alguns destes resultados-

Tabela 11.8. - Em¡ssões atmosféricas de HPAs totais nos Estados-Unidos em

porcentågem por fontes.

Fontes de HpAs ___' cont¡¡qulgâo 
____-_.-

_ 991n:I " q9lq9r f19l9l- Fe,e-¡ e! e! 0991Þ)
Aquecimento doméstico j2 16-36
Fontes industria¡s

PrÖduçåo de ãlurnínió

lnc¡neraçåo

Fogos

Produção de energ¡a

Fontês móveis (gasoliná,
diesel)

Wild e Jones (1995) avaliaram o processo de formação, estocågem e remoção

de l"lPA ambienia¡ no Re¡no Un¡do. A combuståo domésiica de carvão e os veiculos

automotores forarn os principais responsáveis, contribuindo com 1 1,3 e 84,2a/o

respectivamente. Em 1985, na Holanda e Alemanhå, Wild e Jones (1995) apresentåm

resultados opostos sendo que 2oo/o das emissöes foram consideradas como veiculares

e 5670 como oriundas de fontes industr¡a¡s.

17

3

17 f 3-3ö

7
21-25
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11.2.4. - öeorrência dos HPAs no meio amb¡ente

|.lr.2.4.1 . - Atmosfera

osHPAsestãoatualmenteemloconaspesquisasinternacionaiscomo

mostram as numerosas publica@es cientif¡cas a respeito (suess, 1976; Nikolau et å1.,

1984;Baeketal.,1991;Menichini,1992;LopesedeAndrade,1996)lssoé,
pr¡ncipâlmêntê, motivädo pêlo reconhecimento da genoioxicidade (tancer¡genicidäde)

dessas espécies orgànicas e pelo lato cJe que elas podem consf¡tuil traçådÕres de

emissões veiculares. É o caso, por exemplo, do benzo(k)fluoranteno,

benzo(ghi)per¡leno e do indeno(1,2,3-cd)pireno (Miguel e Peieira' 1989)' do

benzo(e)pireno (Nielsen, 1996) ou da relaçåo fluoranteno/pireno (sicre et al.,-1987).

Além de suas pfopr¡edades cencerígenas e/ou mutagênicas perigosas para a saúde

humana, estes compostos contribuem também à formação do "smog" fotoquímico'

os HPAs ocorrem åmplamente no me¡o ambiente e podem ser encontrados em

plantas terrestres e âquát¡cås, solos, sedimentos, águas doces e rnarinhas, e

particularmente na atmosfera. os llPAs já foram deiectados na atmosfera de zonas

urbanås, suburbanas, floresta¡s e áreas ma¡s distantês clo planeta como na Antártica,

contudo, suas concentrações são maio¡es em áreas urbanas densamente povoadas e

zonas industriais, como é mostrado na Tabela 11.9.
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Tabela 11.9. - Concentraçôes de HPAs totais em ng.m-3 encontradas na atmosfera de

d¡terentes regiöes do planeta.

Area Média Local Ref.

RerÍtûta 0,69
o.02 - 0,2

Souih Haven
Groenlândia

1

2

RurallMatuÍal O,72
t 1l

2,39 - 234,83

1 ,79 - 73,22
3,93 - 348,4
0,42 - 19,55

caracas (Venezuela)
R¡o de Janeiro

cl9e1,L,q.F-e,s-(u'.94)

Rio de Janeiro (Brâsil)
(Novâ Zelând¡a)

(UK)
Genovå (ltál¡å)

La Spez¡a (ltália)
Cål¡fórnia (USA)

CâraOas (Venezuela)
Londres (UK)

Jakada (lndonésia)
Hong Kong

Bärgkük (Tailandia)
Seoul (Corea)

Melboume (Austrália)
Bélgica

Rio de Janeiro (Brusil)
Chicago (EUA)
Santiago (Chil¡)

Bimiñqham (UK)

3
4

Utbana 12,55

14,9
9,01
12,8
11 ,5
I,26
79,52

6,94
64,88

646
I,Et

1q-3q

7
I
10
11

11

12

tz

IJ

14
4
1

i9
10
10

lo
10

14

SLtburbana 2,4
12

Genova (ltália)
La Spezia (ltália)

ê - 6,3 qC|qSes (VCQ-e,zq-e]_q),..-

cenova (ltál¡a)
La Spez¡a (ltál¡a)

Caracas (Venezuelâ)
(Bélgica)
(Noruega)

lndustrial
24,4
9,ô5
7 ,27

600,4

1-Simcik et al. (1999)

2-Jaffrezo et al. (1993)
(1eee)

3-Jaffe et ê1. (1993)

4-Azavedo et al. (1999)

5-Ëiscnleich et al. {1981)
6-M¡guel e De AÛdrade (1989)

7-Cretney et al. (1985)

8-Vogt et al. (1987)

1o-Baek et al. (1991)

11-Valerio et al. (1992)

12-Roggê et ¿rl. (1993)

13-Brown e1al. (1996)

.i4-Panther et al. (1999)

1s.Wanters e Lenelle

10^Dibyk et al. (2000)

17-Lim et al. (1999).

As concentråções de þenzo(a)p¡reno e outros HPAs associados aos áerossó¡s

tèm sido determinadas princ¡palmente em grandes c¡dádes. Ëm atmosferas urbanas

poluídas, os llPAs encontram-se pr¡ncipalmentB associados aû mater¡al part¡culado

56



Capitulo ll - O materi?l particulado at¡0osférico

(Halsall et al., 1994; Mendez, 1993; Thrane e Mikålsen, 1981; Westerholm e Li,

1994).Um grânde numero de trabalhos relåtam a quantificaçåo de HPAS em vários

pa¡ses do mundo.

No Brasil alguns estudos foram realizados principalmente na c¡dade do Rio de

Jäne¡ro (Da¡sey et al., 1987). Em 1984 foram quantificådos I HPAs de aerossóis

atmosféricos coletados em locais de intenso trafego de veículos automotores. Os

resultados demonstraram uma relação d¡reta entre as concentrações de HPAS e

carbono elementar sendo que a concentra$o deste é maior durante o d¡4. Os dados

indicam que ocorre petdâ por dessorção ou reaçåo quÍmica durante o dia, que há

aumento da concentra$o no período noturno quåndo a temperatura cai e a radiaSo

solar está ausente ê que durante å no¡te ocorre preferencialmente o processo de

deposiçäo seca do carbono elementar depos¡tado sobre particulas finas

Miguel e de Andrade (1989) relatam a quant¡f¡cação s¡multånea de 11 HPAS

coletådos durante um período de 12 horas (7h00-19h00) em dois sítios de

amostragem, no túnel Sania Bárbara e no bairro Vila lsabel (área residencial-

comerc¡al) na cidade do Rio de Jane¡ro, em 1986. Os valores encontrados refletem a

or¡gem ve¡cular dos HPAs que estão muito mais concentrados no túnel que em área

residencial-comercial.

Assim, os diversos estudos já real¡zados mostraram que:

, O tempo de residència e o comporiamento dos HPAs dependem de suas

distribuições entre as fases vapor, líquida e particulada. Essa repartição é função da

temperâturå e do peso molecular dos HPAs considerados (Yamasaki et al., 1982; Van

Vaeck et al., 1984; Baker e Ëisenreich, 1990; Tuominen et al., 1988; Coutant et al.,

19BB).

" As concentraçöes de HPAS na atmosfera dependem também do tamanho e do

comportåmento das particulas sobre as quais eles estão adsorvidos (Mc Veety e Hites,

1988; Chuang et al., 1987; Baker e Eisenreich, 1990). A maioria dos HPAs estäo

presentes nas partículas resp¡ráve¡s (d¡åmetro infer¡or ou igual a 0,5 ¡im), promovendo

um tempo de residência ma¡oI na atmosfera. Partículas maio¡es que 10 prn contr¡buem

signif ¡cativamente com å massa do mâter'¡al particulädo, mas nåo såo enriquecidas em

HPAS (Lee et al., 1995).

De Mâio e Corn (1966) acharanì que ma¡s de 75% dos HPAg selec¡onados no

ar de Pittsburg såo associados a påftículas de d¡âmetro aerodinâmico <Spm. Van

Vaeck et al., (1979, 1984) notam qué cercä de 90 a 95% dos HPAs totåis em zonås

urbanas e suburl¡anas da Bélgica são associados a classes de tamanho < 3¡rm,
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destes, 60 a 70% eståo presentes ern partíoulas < 1pm. Masclët e Mouvier (1988)

mostraram que a repart¡çåo gás-pañícula depende muito da temperatura e da masssa

molecular dos HPAS. Esses autores indicam também que os HPAS com 5 ånéis

estavam adsolvidos sobre paftículås de diâmetro < 3pm e qué ma¡s de 800/o dos HPAs

estavam adsorvidos sobre padículas < 0,8¡rm. Os compostos mais leves (2-3 ané¡s)

estavam presentes na fase gasosa, mesmo em bä¡xas têmperaturas.

o Veículos mov¡dos a gåsolina e a diesel contribuem de forma apreciável para o

aumento na quant¡dâde de particulas inaláveis em áreas urbånas (Eskinja et al.,

1996). Os HPAs podem ser iranspoúados por longas diståncias e conseqüentemente

podem se depositar longe das suas fontes de em¡ssão (Valério e Pala, 1991).

' Existem flutua@es sazona¡s e locä¡s e as condiçöes meteorológ¡cas são paråmetros

importantes å serern considerados (Hoff e Clran, 1987; Lyall et al., 1988; Halkiewìcz et

al., 1987; Coutant ei al., 1988; Catoggio et al., 1989; Broman et al., 1988).

|i.2.4.2. - Agua

Os HPAs penetråm nas águäs supeú¡c¡a¡s princ¡pålmente através da deposição

åtmosfér¡ca, clo esc<¡aento superf¡c¡al urbano, dos efluentes munic¡pais e industria¡s, e

de descargas e vazåmentos de petróleo, óleo e combustíveis. A deposiçãc'

atmosférica inclu¡ os processos de deposiçåo de partículas e gases por v¡a seca ou

úmida. Os HPAs, presentes nas fases gasosa e particulada são sujeitos à "lavagem"

dura¡rte a ocorrência de precipitações atmosfér¡cås. Embo¡a o alto peso molecular e a

baixå polar¡dáde destes compostos conferem-lhes, em meio aquoso, uma baixa

soluþilidade, os llPAs foram encontrados em águas de chuva e superficiais, conforme

demonstrado na Tâbela ll. 10.
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Tabela ll.10. - Concentraçöes de HPAs totâ¡s em ng.L-r encontradas em águas de
chuva, subterråneas e superf¡cia¡s, em diferentes locãl¡dades do planeta.

Area Média lntervãlo Local Ref.

Chuva 1 - 12,8x103
50 - 312

3 - 1000
50 - 300

225 - 672

10.3

152

(Gdánsk) Polônia
Texas (USA)

Chesapeâke Bay
Hungria

Itál¡a (R¡etD
Great Lakes (USA)

1

2

4

6

Suþterrânea

Superfície 2,1

012 - 619

170 - 720
0,1 - 800
184 - 856

Lago Michigan (USA)
Lago Balaton (Hungria)

USA
Nordeste da crécia

I
10
I
7

]-Polkowskã ët al. (2000) 5-cuidotti et àt. (2000)
2-Park etal. (2001) o-E¡senre¡ch etal. (199i)
3-Posier e Baker (1996) 7-Mano'i et aj. (2000)
4-K¡ss et al. (1996) 8-Manoti e Samara (1999)

g*Sjmcik et ¿1. (1999)
'1o-K¡ss et at. (1998)

De modo gÞral, as concentraçöes de HPAs apresentam-se ma¡s altas em á¡eas

urbanas que em áreas rurais (Hoff e Chan, 1987; Lyall et al., 19Bg; Halkiewicz et al.,

1987; Coutant et al., '1988; Cåtogg¡o et al., 1989; Bromarr et al., 19gg). Alérn <Jisso, as

concentråções nas águas de chuva podem, rnu¡tås vezes, serem måis altas clo que no

co¡'po aquoso recepto¡ (Manoli e Samara, 2000).

A presença de HPAs nas prec¡p¡taÉes pårece ser o resultado da remoçåo dos

HPAs atmosféricos dentro e abaixo da nuvem (Georgii e Schmitt, 19g2). Os HpAs cle

menor peso molecular, predominarrtemente presentes na fase gasosa, têm uma

solubilidade em água ma¡or do que os compostos de alto peso molecular (Guidoiti et

al.,2000). os compostos må¡s pesados såo princ¡palmènte assoc¡ados å particulas e
são remov¡dos atrâvés da deposiçåo e lixiviaçåo (Ligocki et al., 19BSb; Mc Veety e

Hites, 1988; Poster e Baker, 1996). Essas observações foram confirmådas por poster

ê Baker (1996, 1996b) que encontraräm B0%o dos compostos assoc¡ados ao mäiêr¡al

pad¡culådo insolúvel e menos de g% realmente clissolvidos em água. Esses autores
sugeriranr também que as påÍtículas submicrométricas contr¡buem significat¡vamente

na remoçåo de compostos orgånicos via precipita@o atmosférica. As concentlaçöes

de HPAs dissolv¡dos na água de chuva var¡aram de 0,0025 ng.L 1 (antraceno) a 0,31

ng.L-1 (fenantreno) enquanto que as concentrações de HpAs associados à fraçäo
particulada variarañ de 0,08 ng.L-1 (antraceno) a S,4 ng.L'1 (fenantreno). park ei al.

(2001) mostraram ainda que os llPAs de s e 6 anéis aromáticos são preciominantes
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na fase particurada. Vários aurores indicaram aincla que ås concentråçoes cle HpAs
em águas de chuva refretem o comportåmento das concentrações dos rnesmos nå
atmosfera. De modo geral, ar concentrações de HpAs nas prec¡p¡teções são mais
åltås durånte o inverno do que cjurante o verão (Gevao et ar., lggg; porkowska et ar.,
2000; Guidotti et ar', 2000; park et ar., 200i). Baek et ar. (1991b) encontraram varores
de c'ncerrrråção de HpAs 2 a 4 vezes mais altas durante o ¡nverno do que durante o
verão. Vários fatores podem ser as causas dessa sazonal¡dade, por Þxemplo,
mudånçås no modo de emissão (estac¡onárias e móveis) e as condições
meteorológ¡cas (horário de d¡a mais curto, .im¡nu¡çåo de temperatura nÒ ¡nverno)
(Ramdhal et at., 1982).

11.2.4.3, - Solos

Ëxistem poucas informações, sobre os leores normais contemporåneos (ou
tipicos) de HPAS nos solos, sobre sua petsistência e sua degradação, seu
comportamerrto nos sistemas soro-prarrta e sua mob¡ridac,e a påú¡r dos horizontes de
supef¡c¡e (Jones et ar.' lggg). As concentraçðes de HpAs aumontam com o tempo,
em resposta aos depósitos atmosféricos de HpAs (Jones et ar., 1989b). Em gerar, os
solos apresentam umä m¡slurå quar¡tåtiva de HpAs constante, mas com diferenças em
valor absoruto ao rongo do gradiente remoto-rurar-urbano. A Tabera t.1 1, apresenta
a'guns var.res dê concentração de HpAs encontradas em regiões remota, rurar ou
natural, industrial e na proximidade de estradas.
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Tabela ll.1 1 - corìceniraçôês de HpAs totais em ¡ç.kg-1 encontrados em soros de
diferentes regiões do mundo.

19515

172,7
637,5
200

1 100
264

2

3

1

5
o
7

2
5
5
1

2020
3101
413A

52 - 232
167 - 584
218 - 770
484 - 564

Local

País de cates (UK)'-'.
tslonta
Eston¡a
Estonia

Noruega (ftoresta)
Noruega

País de Gales (UK)
Lahore (Paquistão)

UK
Polônia

Urbano

Indrrstr¡at

662 - 2200

12-380

Estonia
Birmingham (Ulg

Br¡sbâne (Austrá1,â)
País de Gates (UK)
e3¡qloi oal¡3nq¡a¿

Noruega
PaÍs de Gates (UK)
Lahore (paquistão)

288r,9
72A2,4

170

4
1

Estrada 45,44

1-Jones et at. (igg9)
2-Trapido (1999)
3-Aamot et at. ('199ô)
 -Vôgt et al. (1987)

5-Sm¡ih ei al. (1995)
o-Cousins et al. ( 1992)
/-Maiiszewska-Kordybach ( 1 996)

8-W¡lcke et at. (1999)
'1o-Rogge et at. (1993)

As concentrações de HpAs são gerarmente mais artås perto de suas fontes de
emissåo. Ass¡m, as concentrações mais årtås nos soros encontram-se nc, entorn. dås
estradas (Johnston e l-larrison, 1984) e nos solos contaminados de áreas ,ndustriais.

Dev¡do â arta afinidade entre a matéria orgånica do soro e HpAs e a baixa
solubiridaere em água destes compostûs, r¡m¡tando sua rixiviaçã, no soro m¡nerar, as
concentrações nas camadas orgån¡cas são de 30 a 50 vezes ma¡s årtas do que as nos
hÕr¡zontes m¡ner-a¡s do soro (Matzner 1gB4; Jones et ar., 1989d). Segundo Matzner
(1984) e Jones et ar' (198gb), as concentrações de HpAs nos so,os de frorestas são
rnuito ma¡s altås do que nos solos agrícoras pois, nas frorestas, os soros são mais ricos
em maiéria orgånica do gue os ôutros solos. Álem disso, a presença de HpAs no solo
é ligada às propr¡edådes físico-químicas destes compôstos. perdas de HpAs podem
ocotrer por d¡versos processos; os pi¡nc¡pa¡s mecanismos são a biodegradação, as
transformaçöes quÍmicas, a fotólise, a volatilização, a lixivia@o, o metabolismo e å
erosão A recicragêrn soro-ar de HpAs é pôtenciälmenfe ifnpoftante mas esses
mecan¡smos de flLlxo são muito pouco entendidos e quantificados,
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A temperatura afeta diretamente a taxa de degradação dos HPAS nos

ecoss¡stemas naturais. O aumento de temperatura parece d¡minu¡r a adsorção dos

HPAs pelos solos (Maliszewska-Kordybach, 1993) e aumentar a sua solubilidade e

sua pressão de vapor (Miller et al., 1989). As reaçöes fotoquímicas são reduzidas aos

primeiros centimetros do solo (Miller et al., 1989).

¡1.2.5. - Processos de remoção

Uma vez na atmosfera, o tempo de residência dos HPAs depende de sua

distribuição entre as fases vapor, líquida e sólida. Esta repartição é controlada pelas

pressöes de vapor, constantes de Henry e solubilidades aquosas destes compostos,

mas também pelas concentrações e distribuiçöes de tamanho das partícu¡as e das

gotås na atmosferä (Yamasaki et al., 1982; Van Vaeck et al., 1984; Baker e Êisenreich,

1990; Tuominen et al., 1988; Coutant et al., 1988).

Como a maioria dos HPAS na atmosfera são associados ao mater¡al

part¡culado, seu tempo de residência na atmosfera é relacionado ao comportamento

das partículas que os transportam (Mcveeiy e Hites, 1988; Baker e Eisenreich, 1990).

O processo de deposição úmida interfere na remo$o de HPAS atmosféricos tanto na

fase gasosa como part¡culåda. Estudos recentes mostraram que o coeficiente de

remoção de HPAS da atmosfera é positivamente relacionado com a intensidade da

chuva (Dickhut e Gustafson, 1995).

Ëmbora a radiação solar parece ter um papel fundamental na degradaçäo dos

HPAs (Valédo e Lazzarotto, 1985; Kamens et al., 1989) a luz näo é necessariamente

fundamental para a decomposição atmosfér¡ca dos HPAs. Vários HpAs podem ser

degradados por meios nåo fotoquímicos como as reaçöes de evaporaçáo ou de

oxidação com outros poluentes gasosos (Korfmacher et al., l98l). Os processos

químicos considerados como sendo os mais importantes para a remoção de HPAS da

atmosfe¡a säo a fotólise e a rea$o com o radical OH, durante o dia; a reaçäo com o

radical NOs e com N2O5, no período notumo; com SOx (Nikolau et al-, 1984; Valér¡o et

al., 1984) e a reaçäo com ozônio durante o dia e a no¡te (Arey et al., 1989; AlebÍc-

Juretic et al., 1990).

Em cond¡ções atmosféricas simuladas, vários trabalhos mostraram que os

HPAs podem sofrer tanto oxidação fotoquímica, como química (Pitts et af ., 1986,

Nielsen, 1984; Kamens et al., 1989). Expenmentos em laboratório s¡mulando reações

êntre HPAs e OH/NOx, ozônio etc. em fase gasosa, bem como a identificaçåo de
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muitos derivados dessas reações (principarmente nitro- e ox¡-derivados), em ämostrås
de ar åtmosférìco, evidenciaram que, cre fato, ocorrem reações ent¡.e HpAs e certos
poluentes atmosféricos. os produtos destas reações são, em arguns casos, mais
tóxicos do que os HpAs prêcursores. Arguns estudos experimentais mosträram que os
HPAs podem reagir rap¡damente com o ozônio em concentrações amb¡entes (pitts et
al , 1986; Bro¡strom et ar-, 1983; Alebic-Juret¡c et ar., 1990). Arebic-Jureiic et ar. (1990)
¡dent¡fice¡am quinones e epoxidos como produtos de reações possíveis. o tempo de
residêncìa do benzo(a)p¡reno é inversamente corerac¡onacro com a concentração de
ozônio. Pitts et ar. (1gg6) demonstraram que 5 HpAs em concentråções da ordem do
ng'm-3 reagem com ozônio em concentrações da orctem de s0 a 300 ppb. o ozônio é
um pofuente secundário presente na atmosfera e também uma das espécies químicas
ma¡s reat¡vas- Fica evidente atråvés dos vários esiudos rear¡zados que ere reage com
os HPAs formancio vários tipos de compostos. rsso é comprovado peros trêbarhos que
relatam reações entre ozônio e HpAs adsorvidos em f¡rtros (van Vaeck e
Cauwenberghe, 1984).

As reaçóes químicas dos HpAs com os Nox såo particurarmente importante
po¡s estes compostos são em gerar em¡tidos juntos com os HpAs nos processos de
combustão e podem resurtar na conversão cle HpAs não cancerigenos em compostos
de N-HPAs mutagênicos (siak et ar., 19BS; pitts et ar., 1986; schroecrer e Lane, 19Bg).

Os tempos de residència dos HpAs em condições reais são de dificil
determinaso entretånto, tempos da orcrem de algumas horas a argumas semånås
(wild e Jones, 1995) são ace¡tos. os tempos de resi<rência de HpAs obtidos em
condições experiräentais podem ser utir¡zados para estimar seus tempos de res¡dênciå
na atmosfêra. Güsten (1ggg) determ¡nou tempos de res¡dênc¡a para ceftos HpAs
expostos a varias horas a uma concentração de ozônio constante (0.0S ppm), da
ordem de me¡a hora para o benzo(a)pireno, j horå pâra o benzo(a)antraceno, e 24 h
para o fluoranteno que se torna o composto måjs estávëI.

Além destas cons¡derações, a degradação fotoquimica é fortemente
¡nfluencìada pela natureza do substrato sob o quar os HpAs eståo adsorv¡cjos
(Korfmacher et al., 1980; Valéri. e Lazzarötto,1985; Behymer e Hites, 19g5). Segundo
wild e Jones (1995) essas transformåções såo menos eficìentes se os HpAs estão
adsorvidos sobre outros tipos de part¡culas do que sobre fuligens ou cinzas.
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¡¡.2.6. - Amostnagem

A fase particulada é, em geral, amostrada sobre f¡ltros (de material ¡nefte,
major¡tår¡amente filtros em fìbras de vidro ou quåftzo, tefron, etc.), enquanto que â fase
gesosa é anrostrada sobre espumas de pol¡uretãno, cóm ¡mpactado¡ de cascata ou
s¡stemas com arto fruxo de ar. os principais HpAs aclsorv¡dos sobre as parlícuras såo:
benzo(a)åntraceno, benzo(a)pireno, benzo(a)fluoränteno, fluoranteno, ânträceno,
pireno, criseno, perileno, fenarìtrenO, fenantraceno. DependencJo da variação da
tempe¡atura e da concentração das espécies quim¡cas presentes no ambienie durante
o período de coleta, pode håver dlminuição ou åumento da concentËção de
compostos orgânicos semi-voláteis sobre o firtro. As perdas podem ocorer por
degradåção química ou por volatilização (dessorção). Segundo Coutant et al. (19g8),
durante a amostragem, perdas dä ordem dê 3t a gO% para o fenantreno e i 0% para o
benzo(a)pireno apos 24h podem ocorrer.

Durantè o a(mazenamento das amóstras, perdas de HpAs da ordem de 320/o paru o
benzo(a)pireno após 1 ano foråm evidenciadas por Le¡nster e Eväns (19g6).
Entretanto, um armazenamento em ba¡xa temperatura G20.C) e ao abrigo da luz não
mostrou perda signif icativa.

11.2.7. - MeÉodo¡og¡a analitica

A caraclerização da poluiçåo por partículas implica, em primeiro lugar, uma
identificaçåo das particuras presentes no meio de estudo e depois no conhecimento de
sua composiçåo química. A maior¡a dos autores citâdos na l¡teratura c¡ent¡f¡ca
¡ntêrnâcional empregaräm métocros cromatográficos (HpLc, cG) acoprados ou não a
métodos espectrométricos (MS, uv, rR,...) para efetuar a ceråcter¡zãçêo quimica clo
material.

Dev¡do a sua ef¡c¡ênc¡a e sensirr¡ridade os métodos cromatográf¡cos são os
mais ut¡lizados na anárise de HpAs de mater¡ar atmosfér¡co amb¡entar e de outras
matr¡zes ou mäter¡a¡s. Dentro das diversas iécnicas cromatográficas existentes,
destaca-se a cromatografia a lÍquido de arto desempenho e a cromatogråf¡å gasosa
acoplada ä espectrometria de massa.

Arligos de revisåo sob¡e cromatografia gasosa (Helm¡g D., 1999) e
cromatografia liquida (Brown 1990; wise èt å1., 1993) tèm si<.lo ôonstantemente
publicados e estão disponíveis na literatura.
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como as amostras possuem uma malriz comprexa, para a anárise destes
compostos, é necessário proceder a uma exlração com dife¡entes solventes
orgån¡cos, processos de pré-concentração e limpeza ou ,,clean_up,, e a uma
determinaçåo final utilizando várias técnicas analíticas tais como a cromatogråf¡a
gasosa de alta resorução (HRGC - High Resorution Gas chrornatography) (Arbaigès et
al., 1991; Rogge et ar., 1993), a cromatografia a ríquicro (LC - Liquitr chromatogÊphy)
(Dong e Dicesare, 1982; Romanowski ei ar., 1982), a cromatograf¡a a riquido de arto
desempenho (HPLC - High performance Liquicl Chromatognphy) (Halsall et al..
1994;Beltrán et al., 1996; Mahanama et al., 1994; Kayali et al., 1995; Miguel e De
Andrâde, 1989; Colombo et al., 1999), ä cromatogråf¡a gasoså acoplada a
espectrometria de massa (GC-MS - Gas Chromatography Mass Spectrometry)
(Cretney et å1., 1985; Simoneit, 1984; Rogge et al., 1993; Ciccioti et at., 1986; Lao et
al ' 1973), e a cromatografia gasosa (GC- Gas chromatography) (Brocco et ar., 1997).

No caso do materiar parlicurado e dos soros, a extração por soxhret se mostra
mujto ef¡c¡ente e é, há muitos anos, a metodologia nrais emp¡.egada. Embora essa
técnica necessite grandes quantidades de solvente orgånico e por conseqüènc¡a
implica em alto custo anarítico, vádos estudos mostraram que uma extração com
sistema soxhlet ap¡esentå melhores resultados que urnå extração por urtra-som (Brilis
e Marsden, 1990; Berset et al., 1999; Stephens et al., 1994). Além dessas
consideraÉes, Stephens et al.(1994) mostraram que a técn¡ca por ultra_som pode
quebrar as partículas envolvidas bem cofio provocär a degradação ou a geraçåo de
outros compostos (carvarho et ar., 199s). Na extraçåo soxhret, a escorha do sorvente
ou da mistura dÐs sorventes orgânicos é um fator cruciar. No caso dos soros, por
exemplo, sun et al. (1998) determinaram uma grdem de eficiência <Jos solventes:
åcetona>metanol>diclorometano=åcetonitr¡la>2-propanol>ciclohexano. segundo
Berset et al. (1999), para os solos nâo poluídos onde os HpAs eståo presentes na
superfície das partículas ou, nos solos argilosos, prësos nos agregados argilosos, os
solventes mais polares como a acetona såo prefer¡dos para quebrar esses agregados.
Para os solos mais poruídos (mg kg-t) um sorvente não porar como o torueno ou o
ciclohexano é recomendaclo.

umå ¡lustråÉo esquemát¡cå do s¡stemå de extração soxhret está apresentada na
Ëigura 11.3,
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-----) Saída de água

Condensação

<- Entrada de água

Precipitação

Cartucho de celulose
contendo a âmoslra

,r"Or*n'" Of Drenagèm

solvente orgånico

Acumulação
do extrato

Figura ll 3 - Representação esquemática de um s¡stema de extração soxhret.

No caso do materiar particurado atmosférico, o dicrorometano (Mendès et ar.,
'f 993; venkataraman et ar.,'r9g4; Krieger e Hites, ig94) ou uma mistura com metanor
(Albaigès et al., 1991; sicre et ar., 1987), ou ainda o cicrohexano (cretney et ar.,.1985)
têm sido utilizados.

A complexidade das amostras e as baixas concentrações de HpAs necessitam
uma fase de pre-concentração ou "clean-up" através de uma extração em fase sólida
ou extração líquido-sórido empregando-se cartuchos de extração em fase sór¡da (spE
- solid Phase Extraction). É uma técnica muito popurar que não precisa de grandes
volumes de solventes orgânicos (tóx¡cos). A elrtração em fase sórida utiriza o principio

bb



da oromatografia liquida- Esså técn¡ca consiste em colocar em contato uma åmostra
líquida ou gasosa com umå fäse sórida onde os compostos de ¡nteresse são
selet¡våmente adsc¡rvidos sobre a supedície da fase sórida. A fase sórida é em seguicla
separada da sorução e outros sorventes empregados. A fase sór¡da adsorvente é em
geral empacotada em pequenos tubos Óu cattuchos e se parecem como uma pequenä
coluna cromatográfica. Com uma sele$o cu¡dadosa do solvente, os compostos de
¡nteresse såo preferenciarmente retidos na fase adsorvente. os compostos
¡ndesejáve¡s presentes na amostra podem ser eriminados, ravando a fase sór¡da com
um solvente apropriado. Em seguida, os compostos de interessë são eluídos com uûr
solvente espec¡f¡co È este sorvenie que é coretado e em segu¡da analsado. A F¡gura
11.3. ¡lustra este proceditïenta.

No cåso dos HpAs, um adsorvente em fase reversa com grupos funcionais não
polares, conro poi exempro os grupos octadec¡r, é mais susceptíver de ¡eter compostos
não polares como os HpAs.

Kiss et ar. (1996) estudaram os fatores susceptíve¡s de afetar a recuperaçåo de
HPAs e chegaram a concrusão que um fluxo cre elui@o rápicro diminui o poder cre
reienção e, que a eluição com diclorometano e TDF (tetrahidrofurano) é a mais
ef¡ciente. 0 cartucho precisa ser lavado com um solvente apolar como ç
diclorometano, por exempro, a fim de remover qualquer impureza que poderia in.n,rre(ir
com å åmostra, especiarmente se âs concentrações são muito baixas. Após estâ
operaçåo, o cartucho é em geral umidificado com um solvente miscÍvel na água
(âceton¡trilä, metanol, 2-propanol) a fim de ativar as cacleias octadecil. F¡nalmente, o
cartucho é condicìonado com água.
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CAPITULO III- LOCAIS DE ESTUDO

Localizado na Região sudeste do Brasir, o Estado de são paulo é a unidade da
federação de maior ocupação territorrar, maior contingente popuracionar, maior
desenvolvimento econômico (agrícora, ¡ndustriar e serviços) e, como conseqüência, é
a porção do Brasir com o maior grau de arteração do ambiente naturar (CETESB,
2000). Basicamente três típos de áreas podem ser destacados: a área urbana
propriamente d¡ta, as áreas de vegetação dentro ou ao redordo núcreo urbano e áreas
natura¡s_

O crescimento da população e a expansão das aglomerações urbanas, que
são cada vez maiores, ocupam aos poucos as áreas cobertas por vegetação. Se não
fossem as áreas de preservação e parques naturais ou municipais, as áreas verdes e
florestais já teriam desaparecido. Entretanto, gradativamente eras estão
desaparecendo quer pela ocupação ilegal quer pela ação poluidora do homem.

As florestas urbanas, remanescentes de espaços não atingidos peros homens,
se tornam cada vez mais importantes e necessárias, pois proporcionam bem estar,
conforto e saúde, entre outros, aos habitantes da região. Além do seu impacto
psicológico, a froresta urbana atenua o barurho, ¡ntercepta os poruentes atmosféricos
bem como infruencia a biodiversidade das grandes cidades. Era faz sombra, reduz a
quantidade de energia absorvida, modif¡cando assim o miroclima local e atenuando o
efeito de "ilha de caror". As modificações dos fruxos de ar peras fforestas urbanas
afetam também o transporte e a difusão de energia e de vapor d,água (shaw e Bibre,
1996). A Figura lll.1. ilustra nitidamente a influencia da temperatura na área urbana de
são Paulo sendo as zonas azuis mais frescas e as zonas mais vermerhas ma¡s
quentes.
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Figura lll.l. - Fotos de satélite mostrando a repartição da vegetaçãoeatemperatura
aparente, indicando que as áreas mais frias conespondem às áreas de vegetação.
(Atlas Ambientaldo Município de São paulo).

Para estudar a influência da poluição gerada pela cidade de SÉlo paulo sobre
áreas naturais como as florestas urbanas ou áreas mais afastadas, como a Sera do
Mar, por exemplo, torna-se oportuno escolher regiões contrastantes.

Por isso, os três sítios estudados foram selecionados em função da pertinência
de sua localização. Foram escolhidos:

o dois sítios urbanos na região metropolitana de são paulo (Figura lll.2.):

a) a Faculdade de Medicina - "FacMed", situada na Avenida Doutor Arnaldo, que foi
considerada como área urbana com atto grau de poruição. É uma área sem
vegetação e com alta densidade de urbanização e tráfego de veículos:
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o lnst¡tuto Astronômico e Geofísico da universidade de são paulo, situado no baino de
Água Funda, no Parque Estaduar das Fontes do tpiranga - "pEFr'. rncrustado na marha
urbana, é uma área remanescente da floresta trop¡car em ambiente urbano poruído,
de alta atividade antrópica,

. um sítio de referência, natural.

c) o Núcleo cunha-lndaiá - "cunha" do lnstítuto Florestal, situado no Município de
cunha, no Parque Estaduar da Serra do Mar. É uma área de froresta tropicar,
praticamente sem infl uência antrópica.

lll.l.-Omeiourbano

A Região Metroporitana de são pauro encontra-se rocarizada geograficamente
em um compartimento rebaixado do pranarto AflântÍco, cortado pero Trópico de
capricórnio. Esse compartimento é conhecido como Bacia sedimentarde são paulo. A
área possui uma extensão aproximada de g000 km2, apresentando uma topografia
dominada por colinas, cujas altitudes variam de 650 a i2OO m.

A unidade do relevo no qual se encontra a área urbana com 5000 km2
denomina-se Planarto pauristano e apresenta erevações que variam de 71s a g00 m,
suavizado por morros e esp¡göes de altitudes modestas. o sítio urbano é contornado
por unidades topográficas que giram em torno de 1100 m de altura, como a serra do
Mar e Paranapiacaba. A Figura lll.3. ilustra a topografia da região.
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22,85

23,s

23,25

23,45

23,65

23,85

24,5

16.2W ¡t6W

Figura lll'3. Topografia da cidade de são Paulo (Montero et al., 2000). (ctD: cidade
universitária)

Devido à sua complexidade topográfica, associada à proximidade do oceano e à
intensa urbanização da área, o clíma na região metropolitana de São paulo é
fortemente influenciado pela atuação dos sistemas atmosféricos de grande escala
(frentes frias, altas e baixas pressão, etc.), além do aquecimento diferenciado entre as
condiçöes de inverno e verão, devido às variações da incidência de radiação solar.

Durante os meses mais quentes, grandes áreas de instabílidade, alimentadas
principalmente pela umidade proveniente da Região Amazônica, se formam nas
Regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste do Brasil e, em geral, se associam a sistemas
frontaís, oriundos do Sul do continente, organizando, desta forma, intensa atividade
convectiva que resulta no aumento da instabilidade atmosférica e das precipitações
sobre São Paulo- Além disso, nesta época do ano, chuvas de curta duração ocorrem
com freqüência, principalmente no período da tarde, devido ao forte aquecimento
diurno.

Durante os meses mais frios, a região encontra-se sob o domínio de altas
pressões (anticiclones), com passagens freqüentes de sistemas frontais com menor
atividade convectiva. os anticiclones que atuam nessa época do ano são de dois tipos :

anticiclone polar, que pode ser continental ou marítimo, em função de sua trajetória, e
antíciclone subtropicar marítimo. Esses anticicrones provocam, em gerar, uma
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diminuição da velocidade do vento, céu claro e grande estabilidade atmosférica devido
a intensos movimentos descendentes do ar. Nesta época do ano são muito freqúentes,
sobre a cidade de säo Paulo os fenômenos de inversão térmica cujos mecanismos
foram expl¡cados no Capítulo L

como conseqüência dos intensos processos de urbanização e industrialização,
que influenciam também o padrão da circulação atmosférica, a reg¡ão sofre grandes
problemas de poluição atmosfér¡ca. observações sistemáticas do clima e do tempo na

Região Metropolitana de são Paulo permitiram determinar dois períodos: um primeiro,

que vai de outubro a abril, favorável à díspersão de poluentes, devido, não só a grande
instabilidade atmosférica, bem como atuaÇão de sistemas de meso-escala,
pr¡ncipalmente a brisa marítima e um outro, que vai de maio a agosto, considerado
crítico em vírtude da grande estabilidade atmosférica, devido à ação dos sistemas de
alta pressão, que ocasionam formações de inversões térmicas nos baixos níveis da
atmosfera, dificultando, desta forma, a d¡spersão de poluentes.

lll.1 .1 . - Faculdade de Medicina ("FacMed',)

Em São Paulo, como já foi mencionado nos capítulos anteriores, a poluição

atmosférica é provocada por duas fontes princ¡pais: as estacionárias (chaminés das
indústrias, incineradores domésticos, etc.) e as móveis tais como os diversos modos de
transporte, sendo que os caminhões, ônibus e automóveis são os mais poluÍdores.

A Faculdade de Medicina situa-se na Avenida Doutor Arnaldo (Figura lll.4.), a
qual é caracterizada por um ¡ntenso tráfego de ônibus e automóveis que deixa esta
área sujeita a uma forte poluiçäo.
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Além disso, as ruas e avenidas adjacentes (Rua da Consolação, Avenida
Rebouças, Avenida paurista, Avenida sumaré, Rua Teodoro sampaio, Rua cardinar
Arcoverde e Avenida pacaembú) contribuem para aumentar o níver de poruíção nesta
área, por possuírem também um alto índice de tráfego.

lll.1 .2. - Parque Estadual das Fontes do lpiranga (,pEFl)

o Parque Estaduar das Fontes do rpiranga - pEFr situa-se na região sudeste do
Município de são pauro, entre 23'39'de ratitude sur e 46.37,de rongitude oeste, rimite
com o maior parque industriar ratino-americano na reg¡äo chamada de ABC (Figura
lll 4.). As áreas preservadas de vegetação naturar constituem uma verdade¡ra irha
florestal e um dos úrtimos remanescentes de Mata Aflântica em meio a uma região
densamente urbanizada da cidade de São paulo.

lll.1.2.1. - Geologia e topografia

o PEF| encontra-se rocarizado na borda sudeste da Bacia sedimentar de são
Paulo, sobre rochas cristarinas que, na área estudada, são basicamente gnáisses.
Localmente, podem ocorrer gnáisses mironíticos gerados por intensa deformação
tectônica.

o relevo do pEFl apresenta altitudes entre 770 e g25m, formas onduradas, com
topografia pouco movimentada, fazendo parte das corinas dos rebordos do espigão
central da cidade de são pauro (Ab'sáber, 19s7). A área faz parte da província do
Planalto Atlântico, Zona do pranarto pauristano, na Bacia sedimentar de são pauro, de
or¡gem flúvio-racustre e, provavermente de idade preistocênica (Ab,sáber, 1956; Armeida,
1e74).

lll.1 .2.2. - Clima

o cl¡ma dessa região pode ser crassíficado como trop¡car úmido, com estação seca
pronunciada oconendo entre junho e setembro. os dados crimáticos registrados na
Estação Meteororógica do rnst¡tuto Astronômico e Geofísico da universidade de são
Paulo, s¡tuada na própria área do pEFr, mostraram precipitação anuar acima de 1.000mm,
temperatura do mês mais fr¡o (iurho) inferior a 1g .c e temperalura média do mês mais
quente ¡nferior a 22 "c. A média anuar da umidade rerativa carcurada para o período de
1965 a 1980 foi de 80,32%.
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lll.l .2.3. - Solos e vegetação

os solos são principarmente do tipo Latossoro vermerho-Amarero fase rasa
(comissão de soros, 1960). Anárises quÍmicas de amostras desses soros, coretadas em
duas áreas florestadas, reveram tratar-se de soros pobres em nutr¡entes, fortemente
ácidos, com níveis tóxicos de arumínio e características potenciais para fixação de fósforo.
A capacidade de troca catiônica, que refrete parte da fertiridade do soro, em gerar baixa,
encontra-se na dependência, em maior grau, da matéria orgânica produzída pela
biomassa florestal ali estabelecida (Struffaldi_De_Vuono, 19g5).

A cobertura vegetar do parque é típica da vegetação primitiva da mata do pranarto

Paulista, caracterizada pera presença de exemprares arbóreos, com até 20 - 30 m de
altura, numerosas lianas e epífitas (bromélias, orquÍdeas, r¡psálias) e pequenas
densídades de vegetação de sub-bosque (aráceas, rub¡áceas, etc.).

lll. 2. - O meio natural

A área do Núcleo de cunha, com 2.954 Ha, encontra-se locarizada no nordeste do Estado
de são Paulo (Figura lll.2.), entre as coordenadas 23"16,28" e 2316'10,, de latitude sul e
45"02'53'e 45'0s'1s" de rongitude oeste, na serra do Mar, na região das cabeceiras do
río Paraíbuna, margem dire¡ta do rio paraíba, em zona cujas art¡tudes osciram ao redor de
2000 m.

111.2.1. - Geologia e topografi a

A formaçäo georógica encontrada nessa região pertence ao comprexo cristarino
brasileiro de idade pré-cambriano, formada por granitos, gnaísses, xistos cristarinos e
diabásios da era Mesozóica. A topografia da região compreende montanhas baixas, com
inclinação acentuada e picos anedondados na parte intermediária, e íncrínações com
gradientes baixos, da ordem de 10 a 20 graus ao níver dos sopés. A densidade de
drenagem é baixa e a aparência da paisagem é ondulada. A topografia da região de
Cunha é apresentada na Figura lll.S.
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111.2.2. - Clima

o clima, nit¡damente influenciado pefo rerevo e a proxim¡dade do mar, é do tipo
tropical úmído de alt¡tude.

Às massas de ar equatoriais e tropícais que atingem esta zona, se adicionam os
efeitos orográfìcos da serra do Mar, gerando uma variante de montanha de tipo tropicar
de transição (Monteiro, 1973). os ventos dominantes são de setor sudeste, do oceano em
direção a Sena do Mar, provocando chuvas abundantes (Cicco e Fujieda, 1992).

A distribuição das precípitações anuais, que variam de 2000 a 2s00 mm,
ceractenza um regime de duas estações:

- uma estação chuvosa, na quar as arturas da precipitação urtrapassam 400 mm por
mês. Esta estação vai de setembro a março (primavera/verão) e é responsáver por 71
% do total das chuvas (Cicco et al., 19g6, 1989).

- uma estação menos chuvosa de abril a agosto (outono/invemo) com chuvas mensais
inferiores a 100 mm e algumas vezes inferiores a 50 mm no invemo.

A temperatura anuar média é de cerca 16,5'c com uma umidade rerativa média
anual em tomo de 80 % (cicco et âf., 19g7). Esses dois fatores apresentam também um
regime sazonal: as temperaturas médias máx¡mas situam-se entre 26.c no verão e 20 "c
no invemo, e as mínimas entre 16 oC no verão e 6 "C no invemo, com geadas muito
freqiientes.

observam-se assím fortes ampritudes térmicas díárias. Eras são superiores a
15 'C no ¡nverno e em torno de lO.C nas outras estações do ano (Furian, 19g4): a
umidade relat¡va anuar média é superior ou iguar a g0 % e a mínima situa-se em torno
de 50 %.

111.2.3. - Solos e vegetação

Os solos encontrados na região são pouco profundos, no máxímo 2 m de
profundidade. Podem ser crassíficados como soros intermediários entre Latossoros
vermelho-amarero ácidos e podzóricos vermerho-amarero, sendo que este úrtimo
predomina nas partes mais elevadas do relevo, com precipitações superiores a 1400 mm.

A cobertura vegetal da zona de estudo (Figura lll.6.) é formada por quatro tipos
príncipais de vegetação. o primeiro tipo é caracterizado por uma floresta primária, a Mata
Atlântica, localizada princÍpalmente nas partes altas do relevo. A vegetação característica
é do tipo "Latifoliada perenifotia" com uma grande d¡versidade de famírias e espécies. o
segundo tipo é constituído por uma froresta secundária que se desenvorve depois do
desflorestamento da prime¡ra: a Mata secundária Aflântica que se encontra nas encostas
(Gicco et al., 1987). As pastagens constituem o te¡ceiro tipo de cobertura vegetar.
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Atualmente, este tipo encontra-se parcialmente recolonÞado por uma floresta secundária
de Cecrcpl:a e Samambaias ou reflorestados com Araucárias. Finalmente, nas zonas
aluviais, os bambus, característicos de uma vegetação de vázeas, constituem o quarto
tipo de vegetação.

Figura lll'6' Dois aspectos da vegetação da Mata Atlântica, representativa da área do
Núcleo de Cunha/lndaiá.
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CAPITULO IV - AMOSTRAGEM Ë METODOLOGIAS ANALíTICAS

IV,1. ^ AMoSTRAGEM Do MATERIAL PARTICULADo

A må¡or¡a das partírulas do ae[ossol atmosférico é distribuída em duas modas.
como reratâdo no capíturo r., essa distr¡buiçåo de tamanho é rerâc¡onada com os
diversos pr,cessos de formação das particurås e com suas variases de composição.
As partículas da moda grossa são geradas por processos de erosåo e abrasåo pero
vento refletindo em sua composiçåo o fundo geoquímico local. A moda flna é
pr¡ncipälmente oriunda dos processos de combustão e conversão gás-particura. sua
composição é gerarmente caracte¡izacra pera presença de surfatos, n¡tratos, espéc¡es
de carbono e ouiras. por causa dessas diferenças fundamenta¡s, um estudo do
mater¡al pariicurado em á¡eas urbanas e naturais necessita o emprego de um meio de
coleta capaz de separar as paftícuras em crc,is ou mâ¡s grupos de tamanho. o sistema
do impactador de cascata pode separar as partículas em 6 ou mais grupos de
tämånho. Entretånto, argumas desvantagens ex¡stem e såo reconhecidas: percras de
mater¡al sobre as paredes do equipamento ou rêpique das partícuras ma¡ores sobre
estág¡os måis f¡nos. lsso pode induzir uma distorção na d¡str¡bu¡ção cre tamanho. Deste
ponto de vista, a utir¡zação desse tipo de equipamento para um estudo estr¡tamente
relacionado à distribu¡ção de tamanho não é muito adequado. Arém d¡sso, os d¡ferentes
estágios murtipricam as amostras e suas anár¡ses. um outro t¡po de êquipamento de
coleta do mate¡¡år particuracJo atmosférico é um amostracror do tipo dicotômico que
além de coletar somente dois grupos de tamanho (geralmente sepårado em 2,S pm de
diâmetro), não sofre probremas cre repique dås pårtícuras. por outro rado, a quantr<lade
de materiar part¡curado toma-se inadequada para vários tipos de anárise como, por
exemplo, a determ¡nação cla composição orgånica do mater¡al part¡culado.

Essas consicrerações foram revadas em conta e o materiar particuracro foi
coletâdo com dois t¡pos de amosträcrores: um amostrador para grandes vorumes ou
Hivol, équ¡pado com um impactador de cascata e um amostrador pa¡a pequeno
volume. o mater¡ar coretado com o pr¡meiro tipo foi destinado à anárise da fração
orgånica enquanto que a análise da fr.ação inorgånicä fo¡ rear¡zada no material coretado
com o segundo tipo de amostrador.
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lV.f .1. - lmpactador de cascata

O amostrador do t¡po Hivol (Sierra H¡gh Volume 235) coleta uma grande

guant¡dade de aorossóis atmosfér¡cos, asp¡rando o ar ambiente por meio de uma

bomba, com fluxo a¡to, neste caso,68 m3,h'1. O impactador de cascata separa as

particulas do aerossol nos seguintes tamanhos: > 7,2 ¡tm, 7 ,2 pm -3 pm, 3 pm -'1,5 ¡rm,

1,5 pm -0,95 pm,0,95 pm -0,49 pm e < 0,49 pm. Na Figurå 1V.1. apresentâ-se um

esquema mostrando as trajetórias das partículas, e o princípio de sua separação. O

equipamento é composto por cinco placas arranjadas em sé e. As placâs possuem

fendas segundo o esquema e estão posic¡onadas com as fendas intercaladas. O

principio de fracionamento grânulométr¡co não é uma filtração, pois as dimensões das

fendas são em geral m¡l vezes superiores às das particulas. Os l¡mites de cortes (Dp)

def¡nem o diåmetro aerodinåmico das partículas impactadas sobre o substrato do

estágio correspondente. A largura das fendas diminui em direção à base do

impactador. As larguras são respêct¡vâmente 4,0 mm; 1,6 mm; 0,9 mm; 0,4 mm e 0,2

mm. A separação das partículas tem como base a ¡nérc¡a das partículas caregadås

por um fluxo de ar. Para estimar ós tamanhos de separäção considera-se que as

parlículas são esféricas atribu¡ndo-se então um d¡åmetro aerod¡nåm¡co Dp e uma

densidade unitária. As partículas são aceleradas através das fendas e aquelas com

inércia maior (Dp grande) colidem com o substråto enquånto que äs com inércia menor

são car¡eadas pelo fluxo de ar para o próximo estágio, e assim sucess¡vamente aie o

estágio infer¡or. Abaixo das plåcas ¡mpactadoras com fendas, coloca-se um filtro de

fibras de vidro onde é depos¡tado todo o rnater¡al que nåÕ foi aprisionado pelãs plâcas

super¡ores. Esse filtro é chamado de f¡ltro absoluto.
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Figurå |V.1. - Princípio de separação das partículas attavés do impactador de cascata.

(Segundo Quisefit e Gaudichet, 1998).

O tempo de amostragem é um parâmetro ¡mportante a ser considerado. Nas

cidades, a altura da camada de mistura varia muito durante o dia. As inversões

noturnas mantêm os poluentes próximos ao solo e provocam altas concentraçöes.

Quando o sof aparece, a inversåo atenua-se aos poucos e é interrompida em geral de

manhã ou no ìnício da târde. A conceniraçäo das partículas medida durante um período

de 24 horas pode facilmente variar ao decorrer do dia bem como de um tugar para

outro. Ëm conseqüênc¡a, uma amostra coletada somente durante a tarde pode fomecer

pouca informaçåo sobre o problema da poluiçâo, Por outro lado, uma amostra de 24 h
pode apresentar somente algumas horas de poluiçâo aguda, Mesmo considerando

isso, amostras de 24 h (de me¡a noite a meia noite do dia seguinte) ou mais, såo as

mais encontradas na literatura internacional (Nielsen, 1996; Allen et al_, 1996; Aceves

et Grimalt, 1993; Baek et al., 1991; Van Vaeck e Van Cauwenberghe, j984b; Harkov et

al., 1984 Katz e Chan, 1980; Van Vaeck et al., 1979; Pierce e Ratz, 1g7S). Assim, é

importante fracionar o período de 24h em um período das 6h da manhå até às 6h da

no¡te, e outro das 6h da noite às 6h da manhã, por exemplo, ou seja de 12 horas.

Considerando isso, o impactador foi colocado sucessivamente em cada sítio

com um intervalo de tempo de amostragem de 12 h, onde foi incluído nesse intervalo

de tempo um período diumo, cobrindo os picos de trânsito, e um noturno, com baixo
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tráfego (Colombo et al., 1999; Nielsen, 1996; Ciccioli et al., 1995; Benner e Gordon,

1989; Miguel e De Andrade, 1989; Tuominen et al., 1988).

Em cada sítio de amostragem escolhido, o equipamento foi instalado num

gramado, l¡vre de qualquer obstáculo (vegetação abundante, árvores, prédios, etc.) e

num ponto de interesse maior: na Faculdade de Medicina, na frente da Avenida Doutor

Arnaldo, no PEFI, no ponto mais alto (ao lado da estação meteorológica) e, em Cunha,

afastado do caminho de terra numa área de gramado_

Foram escolhidos como substratos de impactação folhas de alumín¡o comum

para facilitar a observação ao microscópio e minim¡zar a sensibilidade à umidade dos

filtros de fibras de vidro.

Todos os substratos de impactação e o filtro foram pesados antes e depois da

coleta numa balança de precisão (ordem do pg) (Metler) a fím de determinar a

quantidade de material particulado coletado durante a amostragem. Essa operação foi

¡ealizada também nos "brancos".

lV.1 .2. - Amostrador para pequeno volume ou "minivol"

O amostrador para pequenos volumes é constituído por um corpo tubular onde

se introduz um porta-filtro de polietileno para filtros de 47 mm de diâmetro (SFU ou

"Stacked Unit Filter"), uma bomba cujo fluxo é controlado por um medidor de volume

(15 a 16 litros por minuto) e um s¡stema de proteção contra a chuva, conforme

apresentado no esquema da Figura 1V.2. Como para o Hivol, este equipamento foi

instalado num gramado, livre da proxímidade de prédios ou vegetação e foi fixado num

mastro de madeira (em Cunha) ou num mastro de metal não corrosível (Faculdade de

Medicina e PEFI) a aproximadamente I ,50 m do solo.

_AR

contra a chuva
conlendo o SFU

de Polyflo flexivel
Tubo de poliet¡leno

Past¡lha de -pre-impactação

Figura lV.2. - Representação esquemática do amostrador para pequenos volumes
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somente a fraçÅo fina clo aerossol foi coletada empreganclo-se membranas cie

po¡¡carbonato, com 0,4 pm de d¡âmetro de poro. os filtros foram equil¡brados no
ambientë de trabalho 24h antes da amostragem e pesados äntes e depois da
åmostragem na mesmå balança de precisão (Me er) utilizada para os substratos do
HiVol.

o material particulado foi coletado durante 24h em cada local de estudo para se
obter umä quantidade de måter¡al suf¡c¡ente_

IV.2. - AMoSTRAGEM DAS ÁGUAS

1V.2.'1. - Águas de chuva

As amostragens de água de chuva foram rearizadas em cada um dos sit¡os
escolh¡dos com um coletor "bulk", composto de um funil de 162 mm cle diåmetro, ligådo
por uma mangueira à uma garrafa de 2 litros, Este coletor amostra toclo o material
depositado durante o intervalo de exposição, s¡multaneåmente åos equipamentos de
coleta do material particulådo. A coleta da água de chuva foi realizada por evenio, com
o objet¡vo de se obter uma amostra mais detalhada em relação a suä composiçåo
quím¡ca.

1V.2.2 - Águas do solo

As águas livres do solo foram coletadas através de caixas l¡simétr¡cas,
corìst¡triÍclås por umä bandejå de poliet¡leno (41b x 360 x 66 mm) l¡gadas por umå
mångue¡ra a uma gärräfa de 2 l¡tros. A foto cja F¡gura 1v.3. mostra o dispositivo
ernpregado. As p¡acås lis¡métricâs foram instaladâs em cunhä e no pEFl, nas
segu¡ntes profundidades:

cunha; 5-10 cm l2Q cm I 40 cm e 60 cm (a inclinaçåo do tereno é de cerca 35 a 4Ð o/o)

PEFI . 5-10 cm l2Dcm I 4Ùcm (mesma inclinação clo terreno).

As coletas das águas rivres do soro foram rearizadas rogo após o evento de
chuva. Na ausènc¡a de prec¡p¡tação, as garrafas coletoras fo¡äm mantidas no local
durante uma semana antes de serem trocadas,
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Figura 1V.3. - Fotografia do dispositivo empregado para coleta das águas de percolação

do solo.

1V.3. - AmosrRacEm Do soLo

O perfil de coleta foi escolhido em lugares abertos, no gramado, longe de
prédios ou vegetação de maneira a respeitar as mesmas condiçöes criadas para as

coletas do material particulado atmosférico.

Em Cunha, os solos foram coletados nos seguintes intervalos de profundidade:

0-10 cm I 10-20 cm / 20-30 cm / 3040 cm / 40-60 cm / 60-80 cm / g0-100 cm.

No PEFI, amostras de solo foram extraídas nos seguintes intervalos de
profundidade: 0-5 cm / 5-10 cm / 10-20 cm / 20-30 cm / 30-40 cm / 40-60 cm / 60-80 cm

e 80-100 cm.

IV.4. Peníooos DE AMosTRAGEM

A distinção feita entre o lnverno e o Veräo se justifica pelo fato de que o lnverno
corresponde à estação seca ou menos chuvosa, e, o Verão, à estação chuvosa. As
principais características de cada estação e suas conseqüências sobre o
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comportåmento dos poluentes na åtmosfera já foram descritas ånter¡ormente. Ass¡m,

no Inverno, a sucessão de s¡stemås de instabilidade atmosférica (frentes fr¡as, por

exemplo) e de estâbilidades ätmosfér¡cas (anticiclones de alta pressåo) contrâste com

os s¡stemas de intensa atividade conveciiva durante o Veräo.

Contudo, esses períodos de amostragem tiveråm como objeiivo abranger os

eventos meteorológ¡cos mais significativos de cada estação, em cåda locêl de estudo.

As coletas de material pårticulådo e águas de chuva fomm realizadas de 1998

até 2000 cobrindo do¡s períodos de lnverno e dois periodos de VeÍão. A amostragem

em cåda locål fo¡ realizâda durante cerca de 10 d¡as em média, para cada período.

Para as águas do solo, as coletas foram ¡n¡c¡ádas no äno 2000. A Tabela lV.1. sintetiza

os diferentes períodos de amostragens que foram efetuados.

Tabe¡a lV 1. - Resumo das coleias real¡zadas em cada local de amostragem e para

cada t¡po de material.

Local de coletå Data Material coletado

ç"pJelss^d?_ltLv_qfl e*9_0
Cunha
Faculdade de Medicina
PEFI

Çoletas de Yþëegg
PEFI
Faculdade de Medic¡na
Cunha

Ç o I e t a s d e I n v-e. mp-.g. I

Cunha
Faóuldade de Medicina

çpJe!ëÊ-úe--Us!ëjJPPP

Cufthâ
Faculdade de Medicina
PEFI

Es/s

Cunha

PEFI

Áquas do soto

Cunha
PEFI

17-28/07/1998
2E/08-05t09t1998

21-28t05t1958

23tO2-O7 t03t1999
10-18/03/1999
24-30t03t1999

16-25/06/1999
01-11t07t1955
17-30/07 t1999

o4-1 4/01 t2000

10-2AtA2l20o0

Março de 1999 e Jeneiro
de 2000

Fevereiro e Agostó de
2000

20t01 -29/0812000
24t0245t09t200t

Mateùal paÉiculado e
águas
de chuva

Material particulado e
águas
de ôhuvâ

Mâter¡âl pârticulado e
águas
de chuva

Mater¡al particulado e
águas do chuva
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IV.s. . METoDoLoGIAS ANAL¡TIGAS EMPREGADAS

O måter¡al particulado, recuperado dos filh'os, foi analisado por M¡croscop¡a

Eletrônrca de Vaffedura, acoplada a um espectrömetro de energ¡a d¡spe¡siva ou EDS

(morfologia, mineralogia e química quälitativå) e Difração de Raios-X. A sua

composição química elementår fo¡ anal¡sada por cromatografia de íons e lCp-MS, e
suå composição orgånica por HPLC e CG-MS. As águas cle chuvå e de solo forårn

analisadas por cromatografia de íons, enguanto que a mineralogla dos solos foi

estudada por difração de rå¡os X e sua composiçåo quÍmica (elementos ma¡ores e

traço) por ICP-MS.

¡V.s.i. - Preparação e armazenagem das amostras

IV.5.1 .1 . - Material particulado

O materiál pârticuladó coletado nos supoftes e filtros do impactaclor de cäscata

foi conservado embalado em folhas de papel alumínio, proteg¡do da luz e refr¡gerado

(aproximadamerfte -2O'C) åté ser analisado. Os filtros do MiniVol foram colocados em

ca¡xas de petr¡ lacradâs e armazsnados à tempe¡atura ambiente e no escuro até serem

anal¡sados.

lV.5.1.2. -Aguas de chuva

Para ¿nálise das espécies inorgån¡cås, as águas de chuva forårn filtradås em

filtros de celulose com 0,22 pm de diåmetro de poro. Foram separadas em 4 alíquotäs,

em função dãs espéc¡ês quinricas a serem dosedes. O filtro com O,22 pm de diåmetro

de poro foi ut¡l¡zådo para evitar o cresc¡mento bacteriológico e separår a fração solúvel

da fração particulada. Parå preven¡r adsorSo ou prec¡pitação dos cátions, uma

alÍquota fo¡ preservådä com ácido nitrico (ånál¡se de metais). Uma segunda alíquota foi

preservada com ácido sulfúrico (análise de út¡ons) para ev¡iar ¡ntefferir na elu¡ção

duråntè ä análise cromåtográficâ. A terceira alíquota, sem preservante, îoi armazenada

em frascos de polietileno de alta densiclade (análise de ånions), para ev¡tar adsorção

de sulfatos. Todas as amostÌâs foram refrigeradås å cetcå de 4oC até o momerìto dà

análise. Esses procedimentos são detalhados em Appelo e postma (1994).

Pa¡a análise das espécies orgånicas (HPAs), uma quafta åliquota (fração bruta)

fo¡ congelada sem preservação em frascos de vidro åmbar.
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O material recolhido durante å filtragem dessas åmostras foi secado a
iemperatura ambiente, pesado e armazenado.

|V.5.1 .3. - Águas de solo

As águas do solo foram pré-filtradas em filtros de celulose com 0,45 pm de

diåmetro de poro e, em segu¡da, filtrada em filtros de celulose com 0,22 ¡rm de diåmetro

de poro. As águas filtradås foram div¡didas em 4 aliquofas. Dessâs alíquotas, 3 foram

tratadas da mesma forma que as âmostras de água de chuva, sendo a últ¡ma mantidå

sem filtrår e congelada. Nessa alÍquota foram dosados os HPAs. Todas as outras

åmostras foråm armazenadas sob refrigerâção (4"C) åté o momento da análise.

IV.5.1.4 - Solo

Para â análise dos HPAs, o solo foi armazenado em sacos de polietileno e

conservados brutos no congelador até o momento da análise. Nå l¡teratuË cientifica,

encontram-se duas metodologias de preparaçåo da amostra: a pr¡me¡ra consiste em

deÌxar o solo seca¡ a temperatura amb¡ente (Berset et al., 1999; Aâmot et al., 1987;

Jones et al., 1989), expondo a amostra a uma contaminåÉo eventuål (Cousins et al.,

1997); a segunda, a m¡sturar o solo com sulfato de sódio an¡dro (Na2SOa) e pó de talco

(Berset et al., 1999; Brilis e Mardsen, 1990), Adotou-se a secagem a temperaiura

ambiÊnie, e, o solo seco é peneirado a 2 mm pata remove[ pedras e restos vegeta¡s

antes de ser analisado.

Para análises elementares, difração de Raios-X e ICP-MS, as årnostras de

solos, após secagem ä tempe¡'atura ambiente, foram peneiradâs a fim de ot¡ter uma

fraçåo fina (105 mesh). Um estudo de granulometria loi realizado e as fraçöes argila,

silt e areia, analisadãs.

1V.5.2. Metodologia analíÉica para as soluções aquosas

Påra as ånálises de cátions, ånions e tneta¡s em solução aquosa (águas cle

chuva e de solo), foi ut¡lizado um equipamento de cromatograf¡a liquida de íons da

DIONEX modelo DX500 com detector eletroquim¡co (condutividade) para cátìons e

ånions e um detector de absorbåncia UV/VIS para os meta¡s de trans¡Éo (Weíss,

f 986). Esse equipamento, permitindo determ¡nar os ånions (Cf , SO42-, NOi), os

cátions (NHa", Caz*, Na2*, K*.Mg'*) e os meta¡s de trans¡ção (Fez*, Fe3*, Cu2*, Mn?*,

Znz-, Ni¡, co'.n volume de amosfra pequeno (cerca cie 5 mL) e alta sensib¡lidade (ppb),

encontra-se no laboratório de análise das águas do NUPEGEL.
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A Tabela IV.2 a seguir mostra às espécies quÍmìcas anarisaclas com seus respectivos
métodos analíticos.

Tabela 1v.2. - Descrição dos métodos anaríticos uiirizados parâ as anár¡ses quimicas
das águas de chuva e de solos.

Ëspécies químicas Méfodo analítico Condições analíticas

Ca2*, K*, Mg2*, Na* cromatografia If quidä de íons

mÖdelo DXS00, dä Dionex

tl, No3-, so'z'
cromatografia l¡quida de ¡ons

modelo DX500. da Dionex

-volume injetadot 100 tlL..

-coluna analft¡ca; ion pAC CSi2
-eluente: ác¡do Ìleianosulfôtìicc)

(CHgSOsH) 20 rnM

-fluxcr d<.¡ eluente. 1 rnUr¡¡irr

-supressora: CSRSJ 4 mm

-detector Eletroquimico modelo ED4O

-volume injetado: 100 pL

-coluna analÍlioa. ion pAC AS4A4nrm

-eluente: uma m¡stura de carbonatö

de sód¡o (NaCO3) ,1,8 mÍ\i: e

bicarbonato de sódio (NaHCO3)

1 ,7 t1\M

-fluxo do eluente: lmumin
-suprcssorà:ASRS-l 4 rïm
-detëctor Etetroqulmico modelo ED40

-volume injetado: 400t(L

coluna analitica: METPAC CSSA

-e¡uente; uma mistura de py¡idine_2,

6-ác¡do dicarboxl¡¡co, de hidróxido de
potássio, de sulfato de potássio e de
ácido fórmico

-fluxo do eluer¡te. 1,2 utLlltit\
-supressora : CSRS-I 4lnm
-detector Absorbance modelÕ AD2o

Fe2*, Cu2*, znz*, Mn2*
cromatogr¿ìf¡a lf quida de fons

modelo DXs00, marca Dtonex

Pare análise d., extråto äquoso do måter¡ar part¡cufado soretado com o Minivor,
foi rrecessário um tratamento prévio para solubirizá-ro. pårå tår, os f¡rtros foËm
imersos em água c.reionizacJå (condutiv¡däde de 1g oM e pH = s.6) e submetidos å
ação de um banho de urtra-som por 30 m¡nutos a fim de acererar o processo de
solubilizaçåo (Forti e More¡ra-Nordemann, 19s9); 50 mr e 75 mr de água deionizada
foram ut¡li¿ados para as amostrås de Cunha e de São paulo, respectivamente. A
solução aquosa foi filtrada atråvés cle um f¡ltro de celulc¡se de o,22 ¡+m cle diåmetro de
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CaÞftulo lV - Amostraqem e metodoloqias analfticas

poro. Repetindo-se o mesmo procedimento empregado para a preparaçáo das
amostras aquosâs- Para a anárise dos metais, uma aríquota foi preservada com Q,2 0/o

(v/v) de ácido nítrico urtrapuro e enviadas no raboratório ACTLABS, no canadá onde
foram anal¡sados por lCp-MS.

1V.5.3. - Dosagens dos HpAs

1V.5.3.1. - Cromatografia lÍquida de alto desempenho (HpLC)

As anárises dos prime¡fos testes de recuperação de HpAs foram rearizadas no
LEMA (Laboratório de Estudo do Meio Ambiente), do lnstituto de euímica da USp. Foi
utilizado um equipamento de cromatografia Líquida de Arto Desempenho (HpLc)
LcgA shimadzu, acoprado a um detector de uv-visíver spD-6AV shimadzu ou um
detector de fruorescência RFS3' shrmadzu. os dados e cromatogramas são
adquiridos através de uma interface cBM-101 shimadzu conectada ao computador e
ao sistema de controle SCL-68 Shimadzu.

A coluna de separação empregada é uma Supelcos¡l LC_PAH (15 cm x 4,6 mm
lD' e 5 pm de diâmetro de partícuras) com uma pré-coruna superguard (superco) de
4,6 mm LD. e 2 cm de comprimento.

Os trabalhos para implementação da metodologia de extração dos HpAs das
amostras de referência foram iniciados no finar do ano de 2000. Neste período foram
previstas três fases dist¡ntas para realização dos trabalhos:

. fase A: implementação da metodologia de extração dos HpAs
ofase B: treinamento, limpeza (descontaminação) e calibração do equipamento.

No final desta fase foi realizado um teste de reprodutibilidade.
. fase c: nova calibração do equipamento, análise das amostras de referência

e amostras reais.

1V.5.3.1.1. - Extração

A extraçåo das espécies de interesse tem por f¡naridade dissorver
ef¡cientemente as espécies coretadas. para que esta etapa anaritica seja cumprida
sem alterar a compos¡ção qufmica da amostra, deve_se levar em consideração a
natureza da amostra, a técnica de extraçåo, a natureza do solvente empregado e o
tempo de extração. No caso do material particulado e dos solos, a enrâção por
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Soxhlet se mostra mu¡to eficiente, sendo a meiodolog¡a mais usada (ver o Capitulo

il.2.).

Deste modo, para a determinação dos HpAs no material particulado coletado,

cada suporte de impactação em folha de alumínio e cada filtro em fibras de vidro foram

submetidos a um tratamento prévio. Esse tratamento cons¡ste na extração das

espécies orgånicas com 200 mL de diclorometano grau HPLC para os suportes de
impactação em folha de alumfnio e com 400 mL de diclorometano grau HPLC para os
filtros de fibras de vidro, utilizando um sistema "soxhlet" durante 20 horas. O produto

dessa extração é evaporado até obter um volume de cerca de 10 mL, em um

evaporador rotativo. Este volume é, em seguida, evaporado sob um fluxo fraco de N2

alta pureza até quase seco (com consistència pastosa). o extrato obtido é diluído com

5 mL de diclorometano. Em seguida, é purificado e concentrado utilizando-se

cartuchos de extração em fase sólida (SPE). O cartucho, após limpeza, é
cond¡cionado com 2 mL de acetonitrila e 2 mL de água de¡onizada. A amostra (filtrada

com um filtro de teflon com diâmetro de poro de 0,45 ¡rm) é passada através do

cartucho com um fluxo máximo de 2 mL por minuto. O cartucho é, em seguida, seco

sob fluxo de Nz þara eliminar a água, durante 1S min. Finalmente, a amostra é eluida

com 4 vezes 500 ¡rL de diclorometano. As alÍquotas ass¡m obtidas são evaporadas sob

fluxo de N2 até quase secura e conservadas em frascos de borosilicato âmbar,
protegidas da luz e em freezer, âté serem analisadas por HPLC.

A Figura 1V.4. ilustra de maneira esquemát¡ca, a metodologia analítica empregada
para a análise dos HPAs.

Para a dosagem dos HPAs no solo, cada amostra é seca a temperatura

amb¡ente, peneirada em peneiras com abertura de 2 mm e pesada antes de ser
extra[da por "soxhlet" durante 20 horas, com 200 mL de diclorometano grau HPLC.

Depois de uma purificação do extrato, através de cartuchos SpE (com a mesma

metodologia utilizada para as amostras de material particulado), as allquotas obtidas

såo armazenadas sob refrigeraçåo em vials de borosilicato e protegidos da luz até

serem analisadas.

Para a análise desses compostos orgânicos nas águas de chuva e de solo, é
necessária somente uma purificação e uma pré-concentração da amostra através dos

cartuchos de extração em fase sólida (SPE) (Kiss et al., 1996). As alíquotas são

armazenadas no freezer em vials de borosilicato åmbar, até serem analisadas.
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Figura lv 4. - Metodorogia anarítica empregada para extração de HpAs a part¡r do
material particulado atmosférico coletado com um HiVol.

Foram real¡zadas as extrações de amostras certificada (poeira urbana,
sRM1649a da Nrsr) e de referência (Mistura dos 16 HpAs, EpA 610, da superco) a
fim de testar a metodorogia e a recuperação dos compostos. A Tabera rv.3. apresenta
uma descrição dos diferentes testes que foram realizados para aval¡ar a ef¡ciência da
metodologia.
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ïåbela lV 3. - Descrição das amostrås testes analìsåcJås.
Nome da amostrs

TEST 81

TEST B2a

TEST 82b

TEST Bzc

TEST T

TEST 1å

TEST 2

TEST 3

TEST 4

TEST 5

ÏEST 6

TEST 7

TEST 8

TEST 9

ÏEST A1

Descr¡ção

;?Ënco 
do sotvenre e do 

"rrtr"ho 
deìJJã;f E*r"eaos""ht".

eBrânco do suporte de ¡moâcfâção em folha dè pâpel alumínio ut¡lizadopara â amostragem oo mäteriai
$oxhtet _ SpE part¡culaclo com o High Vol _ Extração

.Bränco do suporte de imÞactac -
pr'. 

" 
amo"tiåieÃ ;;;ãåHJ:?:t rolha do papel aluminio utilizådo

öoxhlet _ SpE particulado com o High Vol _ Extração

.BrÂnco do fillro em libras de vidro ulil¡zado pata a âmoslragem domateriat parr¡cutado corr o Hish vor _ Exraçào ã"rì,ã,1,ðËË'",

:5lr_"9."" _com Soxhtel de l mt da m¡stura padfãocorÌcentração conhec¡da d¡tu¡da i000 
"ului-iä"orcto¡ometano _ Uso do caftucho SpE

"Ext¡açåo com Soxhlet de lml da^mistura padrâo de HpAs deconcentraÇåo conheeida d¡tüída 1000 u"r"!-ìr* iõo' 
, 

,a oudrclorometano _ Sem o uso do cafiucho SpE
.Extração com Soxhlet de 5 m?-_d_l,lmostra certíficada (poeira urþânasRM 1649a) em 200 mt de dictòromerano _ Uso do cartucho SpE

:Extraçao com Soxhtet de 20 m
sRM 1649a) em 200 mt de dic,.9^*^?l:"u?.""nific€da 

(poeira urbâna
¡ometano - Uso do canucho SpE

.Exlrâção com Soxhlet de S0 mg_da amostra certif¡cada (poejrå urbânasRM 1649a) em 200 mt de dictoromerano _ u.ó J"ääi¡" äËr
eExtraçäo com ultra-som de 0 c -r ,r^ ñ;^¡..-- . -concenrrâçåo con¡ec¡oa.-liuicr;'' öó' "iä:.J":H" ï;drclorometano _ Uso do cartucho SpF
.Extração com ultfa_som de O,S 

,mL d-a ûistura padräo de HpAs deconcenfração conhecida. dituída 
.1000 _v;.;."*;;" iã'ml oedtctoromelâno _ sem o uso do canucho spE.

"Elrtração com ultra-som rte S mg.. da amostra certificada (poe¡ra
gËËna SRM l64ga) em 40 mL de d¡ctorometano _ Uso do canucho

.Extfeçåo com ultra_som de 20-mq. da amostra cerl¡licada (poeifaurbêna SRM 1649a) em 40 mL de diclorometano _ Uso do cânucho

'Exlração com ullra-som d" o0.fnq. dâ amosfra cert¡ficãda (poeiraurbana SRM 1649a) em 40 mL de d¡clorometaûo _ Uso do carlúcho

"Extração com o cartucho 
""a 

g-u ljll da mistura padrão de HpAs deconcentraÇão conhecida. oitrí1:_10g9 
".;;;"äü;ïä rnu"T:1i1" e com 25o/ø de isopropanot (vtu).

de HPAS de
200 mL de

HPAS de
mL de
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|V.5.3.1.2. - Calibração do equipamento

A cal¡bração do equipâmento fo¡ inic¡ada após sua limpeza geral, pois sendo o
HPLC de uso comun¡tár¡o, lìåvìa å necess¡clade cle se proceder a descontaminação de
todäs as suas paftes. Após esta l¡mpeza, fo¡ injetada acetonitr¡la, deixando o
equipamento funcionar com a fase móvel du¡ante uma no¡te. oom a linha de base
estável, considerou-se que a limpeza estava satisfatória.

Num primeiro momento, a caribração foi efetuada com as seguirtes conclições
anaiíticas:

Loop de 10 pL e detector de Uv-v¡sív61, gradiente acetoniir¡la (B) _ água
deionizada filträda â 0,22 pm (A), segundo o programa.

ïempo (min)

0,01

30

Comprimento de

onda

Fluxo

Ëì conc.

B conc.

13 conc.

B conc.

Stop

254 nm

1 ,5 mL. min-1

40Vo

100%

lOOo/o

4Oo/o41

45

Fara determinar os tempos de retenso de cada HpA foram utir¡zados os
padröes individuais (da chemservice) referentes ao tempo de retençäo de cada um
dos 16 HPAs escorhidos. Arém disso, esses tempos foram confirmados através da
utilizaçåo de uma m¡stura padrão (EpA 610 da Supelco) (Figura lV.S.). Esses
resultados estão äpresentados nâ Tabela 1V.4.
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D¿tå:PâDRA0 -004
Chron:PADÊÍ0-C0r¡

l.tethod :GcllSI s.¡l01

'ìr'¿ 
22 Levèl 59183 ntte¡:ó

F¡gura 1v.5. - cromatograma obtido com o detector uv-vis para a mistura padfão dos 16 HPAS.

Tabela 1V.4, - Tempos de retenção (TO e ajuste (Tr ajuste) obtidos para cada composto de

HPAS obtidos com padrões individuais Chemservice e mistura padrão da Supelco (EPA 610)

Mistura Mistura lndividuais

Composto Tr ajuste Tr Tr ajusle Tr ajusteïr

1 Naftaleno 11,324

2 Acenaft¡leno 13,051 1,727

3 Acenagteno 15,092 3,768

4 Fluoreno 15,787 4,463

5 Fenantreno 17,197 5,873

6 Antraceno 18,633 7,309

7 Fluoranteno 20,008 8,684

8 Pireno 21,026 9,702

9 Benzo(a)antraceno 24,668 13,U4

10 Criseno 25,560 14,236

11 Benzo(b)fluoranteno 28,196 16,872

'l2Benzo(k[luoranteno 29,602 18,278

13 Benzo(a)pireno 30,683 19,359

14 D¡benzo(a,h)antraceno 32,411 21,O87

l S Benzo(g,h,i)per¡leno 33,264 21,94O

16 lndeno(1,2,3-cd)pireno nd nd

11 ,197

12,929 1,732

14,950 3,753

15,674 4,477

17,116 5,919

18,616 7,419

20,011 8,814

21,049 9,852

24 ,868 13 ,67 1

25,U6 14,649

28,573 '17 ,376

30,087 18,890

31 ,145 19,948

32,990 21 ,793

33,852 22,655

35.077 23,880

11,320

13,024 1,704

15,055 3,735

15,470 4,150

'17,027 5,707

18,537 7,217

19,934 8,614

20,994 9,674

24,973 13,653

25,964 14,644

2A,ü5 17 ,295

29,982 18,662

30,633 19,313

32,985 21,665

nd nd

u,797 23,477
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Apósessasdeterminações,substituiu-seocletetorUVporumdetetorde

fluorescênc¡å não programável pafa obtef uma sensiþilidade melhor. Pela mesma

razáo, o loop cle 10 ¡rL foi substituido por um de 20 ¡rL. Vários comprimentos de ondas

de emissão e de excitação foram utilizados em numerosos estudos (Tabela lv.5.). A

partir dessas informações determinou-se uma faixa de estudo dos comprimentos de

ondasdeêXcitaçãoentle260e2Sonmedeem¡Ssãoentre350e395nme
selecionaram-se os comprimentos de onda X = 275 nm para a excitação e 395 nm

pare a emissåo. Esse åjuste perm¡tiu ä detecçåo de 13 dos 16 compostos naftaleno,

acenäfteno, fenantreno, äntraceno, fluoranteno' pireno, benzo(a)arìtlaceno, cr¡seno,

benzo(bxluoranteno, benzo(k)fluoranteno, b'enzo(a)pireno, dibenz(a,h)antraceno e

benzo(ghi)perileno. o cromatograma conespondente está apresentädo na Figura lV 6.

O acenafteno rrão fluoresce, a sensibiliclade paÌa o fluoreno não foi otimizada por que

seu comprimento de onda de excitação está no intervalo [265-280] nm e para o indeno

(1,2,3-cd) pireno o comprimento de onda de emissão é da o¡dem de 495 nm'

Tabela. lv_s. - compr¡mentos de onda de emissåo e excitaçåo utilizados em alguns

estudos para detec$o de HPAs por fluorescência

Composto 

- 

L"" (nm) i".. (nm)

Referência12341234
Naftaleno 221 280 323 324

Acenaffeno 290 280 323 324

Fluoreno 265 280 304 324

Fenantreno 25O 25O 260 250 348 365 430 360

Antraceno 25'l 254 260 - 402 4O2 430

Fluoranteno 286 285 260 285 464 465 430 450

Pireno 275 27O 260 335 374 390 430 3E5

Benzo(a)antraoerrc 287 270 285 2s5 388 384 385 390

criseno 267 27o 285 270 363 384 385 360

Benzo(b)fluoranteno 254 - 285 295 437 - 385 450

Benzo(k)fluoranteno 304 - 295 400 411 - 410 400

Benzo(a)p¡reno 295 295 295 295 406 405 41O 400

Diþenzo(ah)sntraceno 297 290 300 285 396 418 455 390

Benzo(g,h,¡)perileno 291 290 300 295 409 418 455 400

lndeno(1,2,3-cd)Pireno 295 - 496
-*ftrm'ét'àTjrrr,ttãffihanaaa et al.:f. Baek et ã1. f ee1Ï7iã et.al (1es2)
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Tabela. 1V.5. - Comprimentos de onda de emissão e excitação utilizados em alguns

estudos para detecção de HPAs por fluorescência.

Composto L" (nm) L' (nm)

Referência

Naftaleno

Acenafteno

Fluoreno

Fenantreno

Antraceno

Fluoranteno

Pireno

Benzo(a)antrae,eno

Criseno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(a)pireno

Dibenzo(ah)antraceno

Benzo(g,h,i)perileno

295 295 295 295

297 290 300 285

291 290 300 295

406 405 410 400

396 418 455 390

409 418 455 400

496

221

290

265

250

251

286

275

287

267

2il
304

280

280

280

250

2il
285

270

270

270

323

323

304

348

402

4U
374

388

363

437

411

260 250

260

260 285

260 335

285 285

285 270

285 295

295 400

324

324

324

365 430 360

402 430

465 430 450

390 430 385

384 385 390

384 385 360

- 385 450

- 410 400

f ndeno(1,2,3-cd)pireno 295

l.Beltran et al. (1996); 2. Mahanama et al.; 3. Baek et al. (1991); 4. May et al. (1982)

lråta:PnDßî0.D09 llethorl:OCllßlS.ll0l
Chro.:PfDnto-C09 8àcLchror:

Gh.1
RT:7.58 Lryc 3170¿l ettèn:5

Figura 1V.6. - Cromatograma obtido com o detector de fluorescência para a mistura

padrão de 16 HPAs.
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Capítulo lV - Amostraoem e metodolooias analíticas

Aculvadecalibraçãofoiconstru¡dacom6pontos,represeftandose¡s
so¡uçöes cÕm concentråçöes diferentos obtidas a Part¡r dâ soluçäo padrão composta'

As concentraçöes dessas soluçöes e os l¡mites de detecção obtidos såo mostrados na

Tabela |V.7.

Tabela 1v.7. - L¡mite de detecção (L.D.) e concentlação (ppb) de cada composto parã

cada ponto da curva de calibraçäo'

L.D. Potio 1 Ponio 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponio 5 Ponto 6

Ço¡rìpostD
(ppb)

NâftalÒno

Acènâfleno

Fenantrcn()

Anlråceno

Fluoranterìo

Pireno

Benzo(a)antracen0

cr¡seno

Benzo(b)fìuoranteno

Benzo(kxluorantôIìt)

Benzo(a)p¡reno

Dibenz(a,h)ânlrateûo

Benzo(ghi)perileno

164 120

42,9 90,0

6,30 9,0û

12,8 12,0

26,7 24,0

1 ,20 0,75

0,54 0,60

1 ,02 1 ,50

3,16 6,00

3,60 0,90

o,92 1,50

1,61 1,50

5,00 3,00

240 480

180 360

18,0 36,0

24,0 48,0

48,0 96,0

1,50 3,00

1 ,20 2,40

3,00 0,00

12,O 24,0

1,80 3,60

3,00 6,00

3,00 6,00

6,00 12,0

960 1920 3840

720 1440 2880

72,0 144 288

90,0 192 384

192 384 768

6,00 12,0 24,0

4,80 9,60 19,2

12,O 24,0 48,0

48,0 96,0 '192

7,20 14,4 2A,8

12,0 24,0 48,0

12,O 24,0 48,0

24.0 48,0 96,0

Após esse procecl¡mento, no dia 5 de feve¡ei¡o cle 2001, a reprodutibilidade não

foi mantida. Detectou-se também um problema de contaminaSo por outros

compostos. Påra solucionaÌ esses primeìros problemas, o selo do ¡njetol fo¡ trocado e

foi realizada uma nova l¡mpeza do equ¡pamento. A origem desta contam¡nação foi

finalmente determ¡nadå e a metodolog¡a de limpeza da seringa utilizada foi mod¡f¡cåda

lnicialmente a limpeza da seringa era efetuada com acetonitrila; o protocolo fo¡

alterado e uma limpeza com um volume de acetonä seguido por um volume de

aceton¡tr¡la adotado. Além dessas contem¡naçöes, um sério problemâ ocotreu dev¡do

às variaçöes de temperatura na sala (da ordem de 4'C) mesmo com o ar cond¡cionado

funcionando, provocando variaçöes nos tempos de retenção dos compostos

considerados. lnfelizmente, mesmo após o ajuste da temperaturá e a limpeza da

seringa, o problema de näo reprodutibilidade não foi totalmente resolv¡do.
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Capítulo lV - Amostraqem e metodoloqias analíticas

A partir do dia 19 de fevereiro de 2001 , observou-se mudanças significativas da

linha de base conforme o mostrado na Figura V1.7. As várias tentativas de limpeza

empregadas foram infrutíferas. Decidiu-se por uma limpeza drástica da pré-coluna

(invertendo-a e correndo um solvente muito forte: metanol). Simultaneamente,

verificou-se (através de uma corrida isocrática) que o detector funcionava bem. Então

conclu¡u-se que existia um problema de contaminação em alguma das soluções.

Finalmente foi identificada uma contaminaçåo da água deionizada utilizada como fase

móvel. A acetonitrila também foi testada e não apresentou problema de contaminação.

D¡tà:PAOBISON.DG
Chrûn:P0ûRà40û -t05

llÞth0d:OC[nIS -H01
FT:9.79 Level 64S¡ âttên:3

3l

Figura 1V.7. - cromatograma obtido para o segundo ponto da curva de

calibraÇão apresentando uma linha de base anormal.

A contaminação da água do laboratório, provavelmente devido a presença de

fungos, espalhou-se pelas colunas analíticas de forma irreversível deixando-as

¡nutilizáveis. Foi necessário proceder a uma nova modificação do método, pois a

coluna dísponível era uma coluna C18 da Shimadzu. Uma nova pré-coluna também foi

adquirida. A análise das amostras testes fo¡ reinic¡ada com novas condiçöes analíticas.

Os padrões individuais foram injetados de novo um pot um a fim de determinar

os seus novos tempos de retençäo e as suas separações com essas novas condições

analíticas. O programa utilizado mudou para:
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Capítulo lV - Amostragem e metodolooias analíticas

tempo (min)

0,01

30

50

60

Fluxo

B conc.

B conc.

B conc.

stop

1,5 mL.min-1

4Ùo/o

lOOo/o

4Ao/o

Uma nova curva de calibração, com três pontos, foi construída e os limites de
detecçäo determinados novamente. Os resultados eståo apresentados na Tabela lV.B.

e o cromatograma obtido para um dos pontos da curva de calibração, na Figura 1V.8.

A partir de abril de 2001, as amostras de teste começaram a ser analisadas.

Tabela 1V.8. - Limite de detecção (L.D.) e concentração (ppb) de cada composto para

cada ponto da curva de calibração.

L.D. Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3
Composto

(ppb)

Nafraleno

Acenafteno

Fenantreno

Antraceno

Fluoranteno

Pireno

Benzo(a)antraceno

Criseno

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(a)pireno

Dibenz(a,h)antraceno

Benzo(ghi)perileno

62,0

20,8

3,24

10,5

21,0

0,25

0,31

0,70

2,64

0,78

0,45

0,87

1,28

120

90,0

9,00

12,0

24,0

0,75

0,60

1,50

6,00

0,90

1,50

1,50

3,00

960

720

72,0

96,0

192

6,00

4,80

12,0

48,0

7,20

12,0

12,O

24,0

3840

2880

288

384

768

24,0

19,2

48,O

192

28,8

48,0

48,0

96,0

t 15\\
lTÊTrTuTO Db crociÊNltAS - Ug'

fllêrìi)rËcA
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Datå:9ó0AC1A.D¡t2 Nethod:Gt€[nts2,l,t0t th-l
Chroo:9ó0eC10.C02 Éackch¡oh: RL2ll L.vel32l15 Atten:5

30 Nn

Figura 1V.8. - Cromatograma obtido para o segundo ponto dã curva de

calibração realizada com a coluna ClB.

1V.5,3.1.3. Resultados de recuperações e amostras testes.

Os resultados obtidos para os brancos estäo apresentados na Tabela lV.g. O

teste 81 corresponde a um branco do solvente e do cartucho de celulose. os
resultados indicam a presença significativa do naftaleno, enquanto que os outros

compostos encontrados (fenantreno, fluoranteno, pireno, criseno, benzo(b)fluoranteno,

d ibenz(a, h)antraceno e benzo(ghi)perileno), em concentraçöes significativamente mais
baixas, representam contaminações, provavelmente devida a uma limpeza insufic¡ente

da vidraria empregada e das seringas utilizadas. os testes B2a e B2b correspondem à
extração de brancos de suporte de impactação em folha de papel alumínio. As
mesmas observaçöes podem ser feitas com respeito à contaminação, se bem que os
resultados obtidos no teste B2b são consideravelmente melhores. o teste B2c (branco

do filtro de fibras de vidro) não apresentou contaminaçåo, pois a vidraria empregada
para efetuar a extração nunca tinha sido utilizada, confirmando assim a necessidade
de uma limpeza extremamente r¡gorosa.
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Tabela 1V.9. - Concentrações em ppb obtidås nos testes ¡ealizados com b¡ancos

tomposto

Teste Bl Teste B2a
Branco do Branco do sl¡porte
$olvente e de impactação do

cartucho de H¡Vol em folha de
cek¡losq ¿luminio

Teste Bzb
Branco do õuporte
de lmpactaç5o do
Hivol em folha de

Teste B2c
Branco do liltrQ

em fibras de v¡dro
do Hlvol

rlûtnilio

Naftaleno

Acenafteno
Ëenantreno

Antraceno
Fluoranteno

Pireno

219
nd

2,71

nd

22,1

1,14

nd

9,56

6,32

nd

nd

2,84
I ,¿þ

219,6

nd

nd

nd

27,3
1,8

0,99
8,03

17,6

nd

nd

3,O7

28,4

nd

nd

nd

5,79

nd

0,38

nd

nd
5,06

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
flu
nd
nd
nd
nd

nd

nd

Benzo(a)ântraceno

Criseno
Benzo(b)fluoranteno
Benzo(kfluoranteno
Benzo(a)pireno
Dibenz(a, h)antraceno
Benzo(ghi)perileno

Em seguida, forâm efetuados testes de extraçäo com soxhret e com urtrâ-som a
fim de comparar ås duås metodorogias, os resurtados apresentados nas Taberas
lv'10. e lV.11., ¡V.12. e rv.13. não foram sat¡sfatófios. As ¡-ecupêrações por soxhlet da
mistura padråo (Tabela ÍV.10) vaúaram de O a 22a/o com uma recuperaçåo de gg%
parâ o naftäleno e mais de 100% para o fluoranteno pära o teste 1A (sem uso do
cartucho sPE), indicando provavermente uma perda desses compostos durante a
evaporação com o evaporador rotat¡vo no Teste 1. po¡ outro lado, comparando os do¡s
testes' foram dete.lados mais compostos nå extråção sem o uso do cartucho (31%
para o Teste 1 contrå 46a/o paÍã o Teste 1A). poftarìto, os resultados são um pouco
melhores usando-se o cartucho spE, mas åinda insatisfatór¡os tendo em v¡sta å
porcentagem de recuperaSo obtida.

As extraçöes do mater¡ar cert¡f¡cado (Tabera rv.1 1 .) apresentaram resurtados
må¡s insâtisfatór¡os ä¡nda, indicando que a metodologia empregada não está
totalmente controladä e que subsiste muitä perda de compostos durante as diferentes
fases de evaporação-concentração, quer seja com o evaporador rotat¡vo, queì" com o
uso do cartucho SPE.

A extråção da mistura padrão (Tabela 1V.12.) apresetltou resullados cie
recuperaso situando-se em tomo de 2 a 30/o para o teste 5. para este teste, ma¡s de
Toyo dos compostos näo foram detec{ados. A exfração por urtra-som fo¡ rearizada
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Capitulo lV - Amostragem e metÕdoloo¡as anâlít¡cas

utilizando-se béqueres de 50 mL, A amostra foi em seguida concentrada, evaporåndo-
se o solvente sob fluxo de n¡trogèn¡o ultra-puro, d¡retamente no béquer. o evaporador
rotet¡vo não foi empregado. por isso, o volume de amostra em conteto com o amb¡ente
tornou-se maior e por conseqüência åumentou as chances de volatilização e
degradação dos compostos de ¡nteresse. para o Teste 6 (sem uso do cartucho spE),
as recuperações variaram de menos de 1o/o a cerca <le 1g% e somente cjois

compostos não foram detectados. lsso indica que durantê a utilização do cartucho
sPE, a perda dos compostos é significativa. A fase cle secagem clo cartucho pode ser
å causa desta perda: um fluxo muito alto <le N2 também pode ter provocado a
volat¡l¡zação dos compostos de interesse.

A extração da amostra cert¡ficada (Tabela lV. 13.) epresentou iesultados
s¡mila¡es à cla extração com soxhlet: a maior parie dos compostos não foi detectada
ou apresentou uma recuperação inferior a 1olo.

De fâto, â fase de pré-concentraçäo das amostras após a extração com soxhlet
ou ultra-som apresentou uma série de pioblemas técnicos ligados ao funcionamento
do evaporador rotativo. um vácuo sufic¡ente não conseguia ser aplicado co¡retamente,
dificultando a evaporação e aumentando consideravelmente o tempo de evaporação.

Este fåto ¡mpl¡cavå na necessidade do processo de evaporação ser ¡nteffomp¡do
várias vezes, paÍa que o sistema pudesse ser aberto e novo vácuo aplicado. com este
proced¡mento a amostra f¡cou exposia a degradação e volatilização dos HpAs mas
este problema acabou sendo resolv¡do.

Considerando as observaçöes fe¡tas a respeito dos tostes de
metodologia através os testes de recuperação de amostras cert¡ficadås e padråo, as
concentrâções obtidas para as amostras de solo nåo podem ser totalmente confiáveis.
Uma outra extraçåo e outra análise se tontaram necessárias.
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Tabela 1V.10. - Resurtado dos testes de recuperaçåo rearizados com a mistura
padrão em solução d¡luida 1000 vezes _ Extråçåo Soxhlet.

Concentração Goncentração Teste I ïeste I a
Compoâto

Naftaleno
Acenafteno
Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno
Benzo(a)ãntraceno
Criseno
Benzo(tr)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno
Benzo(a)pireno
Dibenz(a, h)antraceno
Benzo(ghi)perileno

1nU = nao O.tectãdó).- --

0,2 0,8

AA 0,0 88
4,O Nd nd
0,4 4.O nd
O,4 nd nd
0,8 2,O > 100
0,4 0,t 4,0
O,4 nd nd
o,4 10 1,0

4,8 nd
1,5 ndo,4

0,4 nd 22
0,8 0,0
0,8 0,0 0,0

inïi:: !ee'n) "ìffiËí" Recup€raçâo Recun€ração

1,0
1,0
0,1

0,1

u,¿
0,1

0,1

0,1

0,1

ö,1

0,2
o,2

Tabela lv 1 1 . * Resurtados dos testes de recuperação rearizados com a amostra
certif¡cada (poe¡ra urbana) - Extraçao Soxhlet.

Conc.
Conc. Conc. Conc.lnlclal csperad¿ eoperåd¡ espcftrda

(ppm, {ppm) tppm) {ppm)

smg 20mg SOmg

4,14 2O,7 B2,B 2O7 nd <1,00 <.1,00
u,4r ¿,1b 8,64 21,6 <i,00 nd 3,70
6,45 32,3 129 323 <1,00 <1.00 nd
5,29 26,5 106 268 nd <1,00 n<t

2,21 11,1 44,2 11'1 <1,00 nd nd
3,05 15,3 6't,0 153 nd nd .i1,ù0

2,51 12,6 50,2 126 nd <1,00 <1,00

nd nd <'1,00
Dibenz(a,h)antraoeno 0,29 1,44 5,76 iI4.4

-_?:tg-(gtr)ry'i9t. 4,û1 2o,i 80,2 201 0,00 0,00 o,o0
ø;
NIST)

Composto Tesle 2
Recup.

lv.,

ïeste 3 Tèste ¿
Rècùp. Recup,tw (n

Fenantreno

Antraceno

FIuora¡úono

Pireno

Benzo(a)antracono

Criserto

Benzo(b)fluoranlena

Benzo(k)fluorânteno

Benzo(a)pireno
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Tabera lV 12 - Resurtados dos testes de recuperaçåo reår¡zac,os com a m¡sturå
padrão em solução d¡fuída 1000 vêzes _ Extração com ultra_som.

Composto

Naftaleno

Acenafteno

FeDäntrello

Antracêno

Fluo¡anteno

Fire no

Benzo(a)äntraceno

Cr¡ssno

Berìzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fJuorànfeno

Ber¡¿o(a)pireno

Dibenz(a, h)antraceno
Benzo(ghi)periieno

Teste 6
Recuperação

!"1.Ù

nd

3,6

8,0

3,9

15

< 1,0

3,7

¡rd
,18

"r1,0
<1,O

5,7
<1,0

Concentrâcão" CÒnccntraçâo Tcstc 5lnrclal (ppm) esperada (ppm) Recuperação (%l

1,0

1,O

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,'1

o,2

0,2

4,0

0,4

0,4

0,8

o,4

Û,4

0,4

O,B

0,4

o,4

O,B

0,8

2,4
nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

3,2

nd

nd

<1,0

nd

Tabela lV. 13. - Resultados dos testes de recupera@o real¡zados com a amostra
ceftificada (poeira urbana) _ Extração com ultrã_som.

Comfrosto

Conc.

¡nic¡¡!

1o'-l

4,14

0,43

6,45

5,2S

3,05

conc. Conc. Conc.

""p.r"à" o"-oiän """,ülï. 
Tesre 7 Teste 8 Tcsre I(pÞm) (pp'¡r) (þpnù Recup. (7.Ì Recup. loló) Recup. (yo)

Fenantreno

Antraceno

FluoranteIo

P¡¡,eno

8e¡rzo(a)a¡ll¡loeno

Criseno

Benzo(b)fluoranteno

_.5 mg 20 mg m mg

2O,7 B2,B 2O7

2,16 8,64 21,6

32,3 129 323

26,5 í06 265

11 ,1 44,2 111

15,3 6l,0 153

no nd
<1,00 <1,00 nd

nd <1,0O nd

<J,OÒ <1,00 <l,m
<l,oo <1.OO <1 rn
nd <t,OO <í.OO

Be¡¡¿o(k)fruora'teno 
<1'0o <1 oo

Benzo(å)p¡¡âno 2,s1 12,6 so,2 126 nct ':r- 
.],iD¡benz(a,h)anlraceno O,2g 1,44 5,76 14,4 nd nd <f,mBenzo(ghi)peri{eno 4,o1 .tþ,1 80,2 æ1 <1,(x) <1,ù) <1,ül

(f, 
{;f tuñ {* n 

" 
*,àì, 

" 
a ; äæa ;* a;; ;;;;;6
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A efraçåo da m¡siura padrão em água de¡on¡zada, sem o uso do evaporador
rotativo (Teste A1) apresentou resurtados muito ma¡s sat¡sfatór¡os, aproximando-se
dos vâlores de recuperações aceitáveis (7o a 13ao/o). Esses resurtados estão
apresentados na Tabela 1V.14. O criseno, o benzo(k)fluoranteno e o
dibenz(a,h)antraceno apresentaråm valores superiores a 70yo.

Tabela |v.14 - Resurtados do teste de recuperação rearizado com a misturå padrão

:

Composto concentrâção ¡n¡c¡äl Concentraçäo Teste A1

(pp*l esperada Recuperaçåo

ñ"ü;ì;;; - 1,oo tTn#' jià
Acenafteno
Fenantreno

Antraceno
Fluoranteno

Pireno

Benzo(ä)äntrâceno
Criseno

Benzo(b)fluoranteno
Benzo(k)fluoranteno

Benzo(a)p¡reno

Dibenz(a, h)antraceno

1,00

0,10

0,10
o,20
0,10
0,10

0,10

û,10

0,10

0,40
0,80

4,00 17,8
0,40 28.O

21,6

48,4
o,40 8,50
0,40 8,00

o,20 0,80 36,0

0,40 106

0,4û 73,6
O,4O <1,00

0,20 0,8û 81,6!qzqß!r!Þ-ede!rq----q¿g- * ___!, qo____l?,l _ _

Consrderando iodas estas observações, algumas mudanças na metodologia
empregäda se tornaram necessárias:

Evaporador rotativo - as transferências rje am<¡stras de um frasco para outro
foråm reduz¡das, utirizancro-se direiamente o baråo de 2s0 nrl (ou s00 mL) que serviu
para a extraçåo, no evaporador rotativo. Antes o conteúdo do balão de e><traçäo era
transferido pära um balão de 1L e evaporado.

Nilrogênio - durante todas as etapas de evaporaçäo, sob fruxo de n¡trogênio.
um maior cuidado foi tomado para ev¡tar um fruxo muito forte, conendo o risco de
volat¡l¡zar os compostos pe,a rápida evaporação da amostm.

Cartucho SPE - o cartucho deve set secado sob fluxo cle nitrogênio, após a
passagem da amostra, por um tempo menor (de 1s m¡n påra s a 1o min no máximo).
o volume de d¡crorometano utirizado para a eru¡ção dâ amostra fo¡ aumentado para 3
vezes 1 mL em vez de 4 vezes S00 ¡rL.
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Um branco do solvente duranie a exiraçäo soxhlet ê um branco do cartucho
sPE foram s¡stemåticâmente rear¡zâcros parå cåcra série de årïrostras, bem como um
teste de recuperação com concentrações d¡ferentes de uma sér¡e de amostra para
outra.

|v 5 3 2 - cromatografia gasosa acoprada a espectrometria cre massa (cG-
ES)

Devido aos sérios problemas técnicos encontrådos, a análise dos HpAs ¡.ror
HPLC teve que ser abortada. para confinua t o trabarho iniciado, o empreg' da técnica
por .G-MS representou a merhor sorução- As amostras foram entåo enviadas para
França e as análises toram realizadas no LEpl.

A pr¡nc¡par diferença entre a cromatografia gasosa e a cromatografia ríquida
res¡de no processo de separas' dos compostos de interesse. Na cromatografia
gasosa' a separação ocofre entre uma fase estacionária e uma fase gasosa, enquanto
que nå cromatografia riquida, era ocorre entre uma fase estacionária e uma fase
líquida.

Na cromatografia gasosa, a separação é baseacla na pressão de vapor dos
compostos voratirizados e nas suas afinidacres com a fase estacioná¡ia que reveste a
coluna, ao serem ca¡reaclos pelo gás através desta coluna analít¡ca.

Os HPAs foram ident¡ficados e quantificados por um Cromatógrafo Gasoso
Hewlett Packard, modelo 6gg0, acoplado a um espectrômetro cle massa, modelo
59724 O detÊctor por espectrometria de massa funciona por impacto eretrônico sob
umå energia de 70eV.

A coruna capirar é constituída por uma fase estac¡onár¡â de bäixa poraricrade a
base de ågrupåmentos sirarenos (Referência RTX ss'-MS Restek). As suås
dimensões são as seguintes: 30 m de compr¡mentö, 0,2s mm de diåmetro interno, e
fase com 0,25 pm de espessura.

A programação do forno do cromatógrafo fo¡ efetuacla da segu¡nte maneira:
temperåturâ do forno a 50'c durante 1 minuto e, em seguicJa, äumento da temperåtura
até atingir 280'c (1O'c/m¡n) onde é mantida durante 5 min. Aumento de tempèratura
até at¡ng¡r 310"C (B.C/min) parå sei manticla durante 10 mtn.

As têrnperaturas do injetor e da interface são respectivâmente mantidas â
300"c e 310'C O ¡njetor func¡ona em moda "sprifless" pursado a fim de vaporizat
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corretârnente å totäl¡däde da åmostra irrjetada e iransfe¡i-la na sua integralidade na

cabeça da coluna.

A espectrometria de massa fomece uma informação esfrutural baseada na

fragmentåção molecular, incluindo como dado o peso molecular do produto anålisado.

Pára âumentar a sensibilidade do equipamento, isto é, á razäo sinallruklo, é preferível

dimínuir o ruído do que aumentar a amplitude do s¡nal. Assim, em vez cle trabälhar
com uma varredu¡a de todas as messas moleculares, é melhor trabalhar em modo

SIM ("Single lon Monitoring") selecionando alguns ions especlficos nos ¡ntetva'los de
tempo ¡ndicados. O programa SIM segue os seguinies parâmetros.

Tempo do solvente: I min

Entre B e 12 min: ions deiectados (128)

Entre 12 e ,16 min: íons detectados (152-153-166)

Entre 16 e 19,8 min: ions detectados (1Z8-192-206)

Entre 19,8 e 26 rr¡in: íons detectädos (2D2-228)

Após 26 min: íons detectados (252-276-278-Z00).

A curva de calìbra$o do equ¡pamento fo¡ realizåcla a paft¡r de uma m¡sturå
padrão (Restek) nä qual cada um dos 16 HAps possuí uma concentração de

2OAp$mL. Os seis pontos da culvå de calibração corresponclem a uma concentraçåo

da m¡stura padrão de 2 ppm, 1 ppm, 0,4 ppm, 0,2 ppm, 0,1 ppm e 0,04 ppm.

Testes de recuperação foram novamente realizaclos com a mistura padrão da

Supelco (EPA610) e a ämostra certificacla de poeira urbana (SRMl649a, NIST),

utilizadas anteriormente com o HPLC.

os resultados de recupera$o obtidos por diferentes testes estão apresentados na

Tabela |v.15., para o teste realizado com 1mL da solução cJå m¡stura padrão diluída

1000 vezes após sua extração por soxhlet (RC3). O teste WR2 corresponde a

extração pelo caftucho SPE de uma solução de 50 mL de água deionizada e 1 mL cla

m¡stura pad¡ão a I ppm. Na Tabelã 1V.16., estão apresentados os resultâdos de

recuperação para os testes realizados com 6 mg (RCS) e 20 mg (RC6) da amostra

certificåda de poeíra urbana, após sua extraçåo por soxhlet.
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Tabela lv-15. - Resultados obtidos para os testes de recuperação real¡zaclos com 1mL

:::i: Tr:1:: t:f i:iï" I TIsr*9
Gom'osto concentrâção Concenf ração 

*n"äfr-oçao 
R"*Êe;çã"

'ni-clal 
(pp!n) 9s99ry!g (nom) so¡¡leJ C/Ð spE (yo)

Nafialeno
Acenaff¡leno

Acenafteno
Fluûreno

Fenantreno

Anlracenô
FluorarÌten0

Pileno

Benzo(a)antraceno

Cr¡sen0

Benzo(b+k)fluoranteno
Benzo(â)p¡reno

lndeno(1,2,3-cd)p¡reno

Dibenz(â.h)ântraceno

I,00
2,00

0,20

0,10

0,10

0,20

0,1 0

0,10

0,10

U, JU

0,10

0,10

0,20

4,00

8,00

4,00

0,80

0,40

0,40

0,80

0,40

0,40

0,40

1 ,20
0,40

0,40

0,80

2,50

nd

5,00

50,0

25,0

nd

25,0

25,0

nd

50,0

25,O

nd

nd

nd

nd

nd

1 ,25
nd

nd

5,00
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150

nd

75,0

25,0

nd

nd

nd

ndqe!4qls¡Dp"9.lilq!_o- *q?i*_.. q,,Bg
lnd*:îãod-Aeöra*õt-'-

Tabela |v.16. - Resultados obtidos para os testes de recuperaçåo realizaclos com 6mg
(RCs) e 20 mg (RCO) da amostra cert¡ficada (SEM 1649a, NIST).

Composto

Conc.

¡nic¡al

(ppm)

conc'. conc'. Tesfe Rcs Teste Rc6

"ìffiHï" .ìffifii" ¡iäiip. r¿r Recup. (%)

Naflaleno
Acenaft¡leno

Acenafleno
Fluoreno

Fenantreno
Antraceno
Fluoranteno
Pireno

Benzo(a)antraceno
Cr¡seno

Benzo(b+k)fluoranteno
Benzo(a)pijeno
lndeno(1,2,3-cil)pirerto
D¡benz(a,h)àntraceno
Benzo(ghi)peÍileno

q,q ms- _ ?,0 ffq

1,38 4,60

24,8 82,8
2,59 8,64

6,45 38,7 129
5,29 31 ,7 106

0,23

4,14
0,43

3,05

8,36

¿,3 t

3,18

o,29
4,01

21 ,0
nd

26,0

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
nd

6,00
nd

8,00

5,00

nd

nd

6,00

nd

nd

ûd
nd

13,3 44,2
'18,3 61 ,0
50,2 167

1s,1 50,2
19,1 63,6

1,73 5,76
24,1 80,2

foîäËiËñõãË-acenäilËnoiaosa-õ:än=]¡"eiàdos-îääffi ðãiãïäffi ä'å-si , poe¡ra urbana,
Nrst-)
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Assim, obse¡va-se que os resurtados de recuperaçåo são sensivermente
melhores do que aqueles realizados anteriormente e ¿nalisados por HpLC, indicando
um aperfeiçoamento da metodolog¡a empregada. Entretanto, não podem ser
considerados como totarmente sat¡sfatór¡os, pois pãra a ma¡or¡a dos compostos, os
valores de recuperação foram baíxos ou não foram detectados.

os resultados obt¡dos para a concentração dos HpAs no solo e nas águas de
percolação do solo devem ser considerados como estimativa.



CaÞítulo V. - ApresentaÇão e d¡scussão dos resultados

cApíTULo v - APRESENTAçAo E DtscussÃo DoS

RESULTADOS

V.1. - MereoRoLoGtA Dos DtFERENTes peníooos DE AMosTRAGEM

Para melhor compreender as características meteororógicas dos períodos de
amostragem escolhidos (estação seca de inverno e estação chuvosa de verão), o
entendimento da circulação atmosférica geral sobre o continente sul Americano e o
Brasil faz-se necessário. conforme apresentado na Figura V.1 . as diferentes massas
de ar que atuam na América do sul e no Brasil possuem origens distintas durante as
estações de inverno e de verão.

No invemo, na parte norte do continente as massas de ar equator¡ais prevarecem: o
Equatorial do Atlântico Norte e o Equatorial do Aflântico sul, ao norte e ao sul da zona
de convergência rntertropicar (zcrr), respectivamente. Estas massas de ar säo
quentes, muito úmidas e potencialmente instáveis. Ao sul das zonas onde dominam as
massas equatoriais, encontram-se as massas de ar trop¡cal: o Tropical do A ântico sul
(Ta), a leste do continente e o Tropicar do pacífico (Tp), a oeste do continente sur
Americano, frio, seco e estável. As massas de ar do Tropical do Aflântico sur, são mais
quentes, mais úmidas e instáveis. Ao sul das massas de ar tropicais encontram-se as
massas de ar polares, originadas em latitudes médias e altas dos oceanos pacífico e
Atlântico sul. As massäs de ar porar do pacífico são potenciarmente instáveis e
ascendentes sobre as montanhas do sur do chire or¡ginando precipitações abundantes.
Como o ar polar se move em direção ao Equador, encontrando o ar Tropical do
Pacífico (Tp), frentes originam-se e induzem precipitaçöes abundantes nessas regiöes.
Além disso, durante o inverno, as massas de ar porar (pp) que cruzam os Andes se
confundem com as massas de ar polares do A ântico Sul (pa).
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VERÂO

Figura V.1. - Origem das diferentes massas de ar que atuam na América do Sul e no

Brasil. (Segundo Villanueva, 1994). ZCIT: Zona de Convergência tnterTropicat, Ea:

Equatorial Atlântico, Ta: Tropical Atlåntico, Pa: Polar Atlåntico; Tp: Tropical Pacffico, pp: polar

Paclfico, Tc: Tropical Continental.
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No yerâo, algumas modificaçöes significativas na atuação das massas de ar do

inverno ocorrem tanto na sua distribu¡ção como nas suas características, A Zona de

Convergência lntertropical (ZCIT) se desloca bastante ao sul do Continente. As massas

de ar equator¡al e Tropical Continental (Tc) prevalecem sobre a grande parte do interior

do continente. A circulação atmosférica no verão é mais fraca do que no inverno e, o ar
polar do Pacífico (Pp) não forma frentes com o ar tropical do Pacífico (Tp), mas se

desloca em direção ao Equador com freqüência. As massas de ar quentes e úmidas do

Norte e Centro do Brasil, encontrando-se com as massas polares frias e secas

originando as frentes e as prec¡pitações da estação chuvosa de verão.

Os dados meteorológicos detalhados correspondendo a cada período de coleta

estão apresentados no Anexo All (Tabela All.1.). Para os períodos de inverno de 1gg8

e de verão de 1999, somente uma descrição suc¡nta dos dados será apresentada.

Entretanto, dados de inversão térmica serão incluídos na descrição das características

meteorológicas correspondendo aos períodos de inverno de 1999 e de verão de 2000

pois estes períodos encontram-se mais completos em termos de resultados obtidos,

Como já foi mencionado anteriormente, em termos de precipitação, o clima do

Eslado de São Paulo pode ser dividido em duas estaçöes: uma estação chuvosa, de

outubro a abril, e uma estaçäo mais seca de maio a setembro. Durante o período

chuvoso, sistemas extratrop¡cais e grandes áreas de instabilidade alimentadas pela

umidade proveniente do interior do cont¡nente se formam na região sul e sudeste. EIas

são assoc¡adas à passagem de frentes frias contribuindo com uma intensa atividade

convectiva, aumentando desta forma as prec¡p¡tações na faixa leste do estado, onde se

encontra a Região Metropolitana de São Paulo. Durante a estação seca, a região

encontra-se freqüentemente sob o domínio de sistemas de alta pressão (anticiclones

subtropicais e polares) e com passagens rápidas de slstemas frontais com menor

atividade convectiva, provenientes do sul do continente. Os anticiclones que atuam

nesse período são de dois tipos. os anticiclones polares que podem ser continentais ou

marítimos e os ant¡ciclones subtropícais marítimos. Essa estação é caracterizada por

uma diminuição da precipitação, das temperaturas e ocorrência de períodos de grande

estabilidade atmosférica.

Para a caracterizaçäo meteorológica dos períodos cobertos por este estudo foram

utilizados boletins sobre os aspectos meteorológicos mais caracteristicos dos períodos

de coleta estabelecidos bem como dados meteorológicos e análise de modelos

meteorológicos disponibilizados pelo lnstituo Astronômico e Geofísico (lAG/USp),

centro de Previsão do Tempo e Estudos climáticos (cprEc/lNpE), lnstituto Nacional

de Meteorologia (INMET), e Administração Atmosférica e Oceânica Nacional dos
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Estados Unidos (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAAJUSA) pela

internet.

Entre 1997 e 1998, ocorreu o fenômeno El Niño, cujos efeitos afetam o clima do

País. Ele se manifesta com um aumento anormal da temperatura na superfície do mar

na costa oeste da América do Sul, durante o verão no Hemisfério Sul. A sua duração

var¡a de 12 a 18 meses. A região Sul do Brasil é afetada por um aumento de

precipitaçöes, particularmente durante a primavera no primeiro ano, e posteriormente,

no fim do outono e início do inverno do segundo ano. O Sudeste do Brasil apresenta

temperaturas mais altas, tornando o inverno mais ameno. A partir de maio/junho de

1998, o fenômeno La Níña iniciou-se e durou até o ano 2000. La Ninã ou episódio frio

do Oceano Pacífico corresponde ao resfriamento anormal das águas superf¡ciais no

Oceano Pacífico Equatorial Central e Oriental. De modo geral, pode-se dizer que La

Niña é o oposto do El Niño, pois as temperaturas habituais da água do mar à

superfície nesta região, situam-se em torno de 25"C, enquanto que, durante o episódio

La Niña, tais temperaturas diminuem para cerca de 23" a 22'C. Os principais efeitos

de episódios La Niña observados sobre o Brasil são:

- passagens rápidas de frentes frias sobre a Região Sul, com tendência de

diminuição da precipitaçäo nos meses de setembro a fevereiro;

- temperaturas próximas da média climatológica ou l¡geiramente abaixo da

média sobre a Região Sudeste, durante o inverno;

- chegada das frentes frìas até a Região Nordeste e possibilidade de chuvas

acima da méd¡a sobre essa região semFárida.

V.1.1. - lnverno de 1998 e Verão de 1999

Para o ano de 1998, o período de interesse engloba os meses de julho, agosto

e setembro. Durante os meses de julho e junho, as condiçöes atmosféricas observadas

sobre o Brasil demonstraram um comportamento típico de meses de inverno com

relação a nebulosidade e precipitação, porém as temperaturas apresentaram valores

acima da média climatológica em todo o país.

Na Região Sudeste, os sistemas frontais foram fracos, registrando-se chuvas

abaixo da média climatológica. Assim mesmo, as chuvas se concentraram mais sobre

a faixa oriental (leste) desta Região. Os sistemas frontais que atuaram nos dias l8 e 21

de julho estão incluídos no período de amostragem ocorrido em Cunha. Em agosto, os

sistemas frontais que afetaram a Região Sudeste foram em geral fracos. Em geral,

essas massas atingiram a Região Sul e deslocaram-se para o Oceano Atlântico.
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Durante a sua trajetór¡a, causaram um declínio de temperatura no litoral da Região

Sudeste. A precipitação atingiu os maiores valores na parte oeste do Estado de São

Paulo (aproximadamente 80 a 100 mm). Na região do Vale do Paraíba (leste do Estado

de São Paulo) foram observadas anomalias negativas de precipitação sendo em torno

de 25 mm abaixo da média.

O mês de Setembro marcou o início da estação chuvosa em grande parte do

país e o início da primavera no dia 23. A partir da segunda quinzena do mês

começaram a ocorrer as primeiras chuvas sobre a Região Sudeste. Com relação a

temperatura, novamente, em grande parte do país foram observadas temperaturas

maiores que a normal climatológica. As frentes frias ao atingirem a Região

permaneceram sem¡-estacionárias e foram intensificadas. Observou-se a formação de

forte convecção com a chegada destes s¡stemas causando chuva, ventos fortes e
queda de gran¡zo em vários locais desta regiäo. Nas proximidades do Vale do Paraíba

do Sul, nordeste do Estado de São Paulo, as chuvas acumuladas durante o mês de

setembro atingiram valores de aproximadamente 200 mm. As temperaturas médias

situaram-se em torno de l8'C no sul de São Paulo. No dia 3, o primeiro sistema frontal

ingressou no sul do país. Nos dias 7 e 12 novas frentes frias atuaram.

O período de amostragem correspondendo ao verão de 1999 engloba os meses

de Fevereiro e Março.

No mês de fevereiro houve a atuação de sete sistemas frontais no Brasil. As

frentes frias deslocaram rapidamente pela Região Sul do país, favorecendo a situação

semi-estacionária sobre o Estado de São Paulo, centro Sul de Minas Gerais e centro

Norte do Paraná. No término do mês de Fevereiro e inÍcio do mês de Março foram

registradas fortes chuvas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, provocando

alagamentos como os da cidade de São Paulo na qual, segundo registros da Prefeitura

choveram 1 l8 mm em duas horas.

Em Março, as temperaturas médias no estado de São Paulo estiveram enlre 22

e 24'C. Neste estado, os valores de tempelatura média estiveram acima da média.

Cinco sistemas frontais atuaram durante o mês de março no país. As frentes frias

tiveram um rápido deslocamento pela região sul e, ao ating¡r a região sudeste,

organizavam convecção tropical nesta regiäo. Chuvas significativas foram registradas

ainda no início do mês na cidade de São Paulo. O sistema frontal que atuou no dia lg
no interior e litoral de Rio Grande do Sul, ao deslocar-se para nordeste atuou somente

pelo litoral da região sudeste, enfraquecendo no d¡a 26 no litoral do Rio de Janeiro.

Durante a sua tÍajetória causou chuvas isoladas na Região Sudeste e organizou

convecção tropical na região Centro-oeste.
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V.1.2. - lnverno de 1999 e Verão de 2000

Os meses de junho e julho caractenzam o período de amostragem do inverno

de 1999.

Durante o mês de junho, os aspectos sinóticos e perturbações atmosféricas
atuantes sobre o Brasil foram típicas de um regime de inverno. A estaçäo de inverno

rniciou-se no dia 21 de junho. No sudoeste da Região sudeste a circulação atmosfér¡ca

favoreceu as chuvas. Massas de ar frio causaram declínio de temperatura. o fenômeno
La Niña ainda estava presente, com intensidade de moderada a fraca.

No dia 16 até o dia 25 de junho, que corresponde ao período de amostragem no
PEFI, um antic¡clone subtropical atuou até o dia 18. uma transição para um sistema
pré-frontal se iniciou e se transformou em um s¡stema frontal a partir do d¡a 19. Este

sistema permaneceu até o dia 21 quando começou a enfraquecer. Em segu¡da, um

outro sistema pré-frontal iniciou-se. A partir do dia 23 houve a sucessão de um

anticiclone polar fraco, um antic¡clone subtropical e um s¡stema pré-frontal que se
transformou em um sistema frontal a partir do dia 26.

Em julho, no sul de São paulo choveu aproximadamente 60 mm acima dos
valores climatológ¡cos. No dra 4, o primeiro sistema frontal de julho originou-se de uma
ciclogènese ocorrida no oceano, na altura do Rio Grande do sul e teve deslocamento
pelo ¡nterior do Paraná. Do dia 4 até o dia I o sistema frontal deslocou-se pelo litoral.

uma massa de ar frio ingressou no dia 8 na regiäo sul do Brasil e sul do Mato Grosso

do Sul e, no dia 9 deslocou-se para o oceano, permanecendo até o dia 15, causando

um resfr¡amento na região Sudeste e no Mato Grosso do Sul.

No dia l7 de julho iniciaram-se as coletas na Faculdade de lvledicrna. o sistema

frontal que tinha atuado desde o dia 14, iët estava se deslocando em direção ao litoral

de São Paulo, no dia 18 provocando uma forte nebulosidade. No dia 20, uma nova
frontogênese e cíclogenêse ocorreram no Rio Grande do sul. os sistemas deslocaram-

se pelo litoral, até Rio de Janeiro e pelo interior do paraná, Mato Grosso do sul e Mato

Grosso. No dia 27, o quinto s¡stema frontal atuou de novo no sul do país. Ele se
deslocou pelo interior do Estado do Rio Grande do sul enfraquecendo-se no dia 29 na

altura do l¡toral de V¡tória.

Os valores médios de temperatura, um¡dade relativa, precipitação e pressão

atmosfér¡ca do mês foram fornec¡dos pela Estação Meteorológica do IAG/usp, na zona

sul de são Paulo e a Estação Meteorológ¡ca do Núcleo cunha/lnda¡á, do lnstituto

Florestal. Os dados estão apresentados na Tabela V.1.
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Tabela v.1. - Valores médios de alguns parâmetros meteorológicos durante os meses

de junho e julho de 1999 correspondendo a cada período de coleta em cada local de

amostragem.

lnverno de 1999
PEFI CUNHA

16-25 / 06 01-11 t07

FAC MED

't7 -30 I 07

Temperatura ('C)

Média

Máx¡ma

Mínima

15,3

26,4

9,60

13,3

23,6

3,65

17 ,4

28,5

10,8

Umidade Relativa (%)

Média

Máxima

Mínima

85,1

99,0

41 ,0

95,5

104

45,5

80,0

99,0

32.0

Precipitação (mm)
Acumulada

Número de dias
com precipitação

53,6

2

40,0

10

0,90

5

Pressäo atmosférica (hPa) Média 925,9 s.d. 930,1

lrradiaçåo solar (MJ.m'z) Méd¡a 8,30 s,30 9,80
(s.d. - sem dados)

Para o período de verão de 2000, os meses considerados foram Janeíro e
Fevereiro.

Na Regiåo Sudeste houve a formação de dois episódios de Zona de
convergência do Atlåntico sul (zcAS). No pr¡meiro episódio, os cinco primeiros dias
de Janeiro foram marcados por fortes chuvas, que atingiram entre outras, a região do
Vale do Paraíba (SP e sul de RJ), O volume total de chuva, em apenas cinco dias,

excedeu em 50% aproximadamente, a média histórica de total de chuva. o primeiro

período de amostragem in¡c¡ou-se justamente durante este episódio meteorológico, em

cunha. Na Tabela v.2., os valores altos de precipitação ilustram as conseqüências

deste evento.

O último sistema frontal do mês anterior encontrava-se no litoral norte do

Estado de São Paulo, permanecendo sem¡-estacionário desde o dia 1 até o dia g de
janeiro, e enfraquecendo na altura do litoral da região sudeste. Durante a sua
permanência sobre esta região, houve organização de instabilidades cobrindo a

Região Norte, centro oeste e sudeste, causando chuvas intensas nos Estados do RJ,

sul de Minas e no Vale do Paraíba (Sp). Entre os dias 10 e 1 1 , uma circulação

ciclôníca na Região sul, deslocou-se para leste e interagiu com um sistema frontal que

se encontrava no oceano. Na cidade de são paulo, a precipitação máxima acumulada
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em 24 horas (117,1 mm) deveu-se a um sistema convect¡vo local que atuou

espec¡almente na zona sul da c¡dade no dia 12 a tarde. Quase todo o volume de

precipitação fo¡ at¡ngindo em cerca de 2 horas. No dia 13 uma nova frente fria fraca

encontrava-se no litoral de Florianópolis-SC. Este s¡stema deslocou-se até o R¡o de

Janeiro e no dia 15 desviou-se para o oceano. As coletas na Faculdade de Medicina

foram ¡nic¡adas a partir do dia 26 de janeiro até o início de fevereiro. Durante o início

deste período, devido à entrada de uma frente fria no d¡a 22 no Rio Grande do Sul e

de sua oscilação sobre a Região Nordeste, um sistema de baixa pressão no oceano

permaneceu entre os dias 26 e 28, associado ao s¡stema frontal, causando ventos

fortes do Iitoral de Santa Catar¡na até o Rio de Janeiro. O sistema frontal permaneceu

até o dia I de fevereiro deslocando-se após para o litoral, onde enfraqueceu.

lnstabilidades isoladas foram observadas na Reg¡ão Sudeste e leste da Regìão

Centro-Oeste.

Em fevereiro, chuvas fortes também foram observadas sobre a Região

Sudeste, pr¡ncipalmente no Estado de Säo Paulo na última semana de fevereiro. No

d¡a 3, o primeiro sistema frontal do mês atingìu o sul do país e desìocou-se pelo

interior dos Estados do Paraná e São Paulo, e pelo litoral até a Região Sudeste. No

dia 4 um outro sistema interag¡u com o primeiro. A partir do dia 6, a frente fria
permaneceu semi-estacionaria no litoral do litoral de São Paulo até Vitória (ES). A

frente fria permaneceu até o dia 10 e foi intens¡ficada pela presença de uma nova

frente fria no litoral. No decorrer do dia 10, a segunda frente fr¡a do mês atingiu o Rio

Grande do Sul. No dla segu¡nte interagiu com o segundo sistema que se encontrava

sobre o litoral da Região Sudeste e permaneceu até o d¡a 14 enfraquecendo-se após

no l¡toral do Rio de Janeiro. Durante a sua trajetória causou chuva de moderada a

fraca. No dia 14 uma terceira frente fr¡a deslocou-se pelo ìnterìor do Paraná e São

Paulo.

A anál¡se de evolução das temperaturas da superfície do mar indica o

enfraquecimento das condtções de La Niña no oceano Pacífico e retorno às condições

normais ao término do pr¡me¡ro semestre de 2000.

Os valores médios de temperatura, umidade relat¡va, precip¡tação e pressão

atmosférica do mès foram fornecidos pela Estação Meteorológica do IAG/USP, îa zona

sul de São Paulo. Os dados estão apresentados na Tabela V.2.
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Tabela V.2. - Valores médios de alguns paråmetros meteorológ¡cos durante os meses

de janeiro e fevereiro de 2000, correspondendo a cada período de coleta em cada local

de amostragem.

Verão 2000
CUNHA FAC MED PEFI

o4-'t4 r01 26t01-o4t02 10-20 t02

Temperatura ("C)

Média

l\iláxima

Mínima

20,1

30,0

1 3,9

21 ,1

toô

I 3.5

20,7

30,9

14,5

Umidade Relativa (%)

Média

l\/áxima

Mínima

91 ,6

't04

464

82,6

98,0

46.O

86,4

98,0

46.O

Precipitação (mm)
Acumulada

Número de dias
com precip¡taÇão

104

I
o'j -7 127

Pressäo atmosférica (hPa) Médiâ s.d ôt.) Â 925,5

lrradiação solar (MJ.m2) Média 14,5 14,1 11,5
(s.d. = sem dados)

V.2. . MATERIAL PARTIGULADo ATMosFÉRIco

V.2.1. - Quantiflcação do materíal particulado

V 21 1. - MiniVol

As concentrações de material particulado em suspensão, apresentadas na

Figura V.2., foram obtidas obedecendo-se ao protocolo de amostragem através do uso

do l\/inivol descrito no Capítulo IV. Durante o lnverno de .1999, o mater¡al part¡culado

foi coletado, em Cunha, entre os dias 01 e 19 de julho. Na cidade de São paulo o
período de amostragem estendeu-se do dia 17 até o dia 31 de Julho. para o período

de Verão de 2000, as amostragens foram efetuadas do dia 4 a 14 de janeiro em

Cunha e do dia 02 a 04 de fevereiro, em São paulo. Esta última campanha de

amostragem foi interrompida devido a um incêndio no prédio vizinho que danificou o

material impedindo a amostragem. Por isso, foram obt¡das somente 3 amostras para

este perÍodo, em Såo Paulo. A análise destes dados evidencia, como esperado, as

baixas concentrações encontradas na área de floresta natural de Cunha, que

contrastam com os altos valores de concentraÇão encontrados na área urbana de São

Paulo. observa-se também um efeito sazonal onde as concentrações encontradas
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durante o verão são mais baixas do que durante o inverno, devido principalmente à

lavagem mais intensa da atmosfera pela chuva (Forti e lvlore¡ra-Nordemann, 1989).

Para quantificar essas observações, na Tabela V.3., são apresentados as

concentrações máx¡ma, mínima, a média geométrica e o desvio padrão das amostras

de material particulado atmosférico para os dois loca¡s de coleta em cada estação.

Concentrações máxima e mín¡ma são representadas sob forma gráf¡ca na Figura V.3.

para a área natural e a área urbana, durante o inverno e o verão.

Tabela V.3. - Valores Máximo ([4ax.), Mínimo (Min.), Média geométrica (GEOIV) e

Desvio padrão (Desv.), em ¡,g.m'3, para o material particulado fino coletado em N

número de amosttas.

INVERNO VERÃO

N Max M¡n. GEOM Desv N Max M¡ti. GEOM Desv

CUNHA

sÃo PAULo

I
J

I
14

62,15 24,07 39,62 12.20

107,47 31,56 62,76 26.30

20,87 4,80 11,74 4.90

40,85 't 1 .86 24,53 14.70

Comparando as concentrações obtidas para a fração fina do material

part¡culado coletado com amostradores de pequenos volumes, com estudos já

realízados, conforme apresentado na Tabela V.4., a mesma elevação das

concentrações em áreas urbano-industr¡alizadas comparando-as com áreas naturais

continua sendo observada nos dados atuais. Entretanto, a comparaçäo dos resultados

não pode ser realizada em termos de evolução temporal, po¡s os períodos de

amostragem do material particulado säo muito difetentes de um estudo para outro.

Tabela V.4. - Concentraçöes médias do material particulado (frações fina e total) em

diferentes localidades do Brasil, obtidas a partir de estudos realizados anteriormente.

Fração fina Área Ret
(rlq.m'")

Local¡dade PerÍodo

Jureia
Vitória

Salvador
Porto Alegre
São Paulo

Säo Paulo
São Paulo
São Paulo

Cunha
Cunha

06-08/89 37,5
17-31t07 t99 62.8
02-04102t00 24,5
01-10t07t99 39,6
04-14101/00 '11,7

05182-08/84 7,7 Floresta natural
08/83-06/85 10,3
03183-07/84 11 Urbano-
11182-09/84 12,1 industrializado
08/83-198ô 25,6

Belo Hor¡zonte 02184-1986 1S 5
Urbano
Urbano
Urbano
Natural
Natural

3.

J.

L Orsini et al. (1986), 2 Andrade et at. (1994); 3. este estudo
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Figura V.2. - Concentração do material particulado coletado com o amostrador para

pequenos volumes, em pg.m-3, para cada local de estudo e para cada estação.

Figura V.3. - Concentraçöes mínimas e máximas do material particulado, em pg.m-3,

coletado em Cunha e São Paulo durante os períodos de lnverno 1999 e Verão 2OOO.
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Calculando-se o Fator de Enl¡quec¡mento das concentrações do material

particulado entre as duas áreas de estudo e as duas estações consideradas (Tabela

V.5.), observa-se que o enriquec¡mento das concentrações no inverno em relação ao

verão é mais alto em Cunha do que em São Paulo o que sugere que as fontes

prováveis de material particulado em suspensão tèm uma contribuição maior em

Cunha do que em São Paulo durante o tnverno. Comparando as duas áreas, o

enriquecimento das concentrações em Säo Paulo em relação à Cunha é mais elevado

durante o verão do que durante o inverno. lsto pode suger¡r que durante a estação

chuvosa, a lavagem da atmosfera fo¡ mais efic¡ente em Cunha do que em São Paulo,

pois as concentrações permaneceram ma¡s altas na área urbana do que na área

natural.

Tabela V.5. - Fator de Enriquecimento (FE) das concentrações de material

. 
particulado atm_osférico entre Cunha e SãoPaulo e, entre o 

lverno_e 
o verão.

São Paulo Cunha
EEI L (lnverno/Verão)

0,61 0,70

lnvemo Verão
l:tlI L (sâô Pâulo/Cunha)

0,37 o,52

Em um estudo recente realìzado por Castanho e Artaxo (2001) na c¡dade de

São Paulo, uma variação sazonal das concentrações de material part¡culado e o papel

das condições meteorológicas nos processos de acumulação ou de dispersão dos

poluentes durante o dia, devido à variação da altura da camada limite foram

ressaltados. Os autores sublinham ainda que as situaÇões sinóticas de glande escala

representam também um componente importante da poluição do ar em São Paulo.

Na tentat¡va de explicar o comportamento das concentrações do material

particulado no decorrer das amostragens efetuadas em Cunha e Säo Paulo durante o

lnverno de 1999, correlacionou-se essas concentraçöes com as direções de vento Ao

observar o gráfico da Figura V.4., verifica-se que em Cunha, não surgiu uma direção

de vento predom¡nante. Entretanto, as concentrações do material particulado são

sens¡velmente mais altas quando o vento está soprando no setor NE. Para a cidade

de São Paulo, além do período de calmaria onde as concentraçöes disparam devido à

falta de vento e por consequência de dispersão de poluentes, no setor E, as

concentrações de material particulado são mais altas.
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Material Particulado

.a

SW

Figura V.4. - Concentração média do material particulado coletado em Cunha e São

Paulo durante o lnverno de 1999 para cada quadrante de vento

Em ambos os locais de amostragem, essas dìreções predominantes de vento

pelas quais ocorrem concentraçöes de material particulado mais altas, são

provenientes do continente e conSeqüentemente Susceptíveis de trazer mais material.

V.2.1.2. - HiVol

Foram efetuados quatro campanhas de coletas de material particulado em

suspensão no ar, com o HiVol acoplado com o impactador de cascata, nos três sítios

selecionados, fazendo-se a distinção entre as coletas diurnas e noturnas. Em uma

primeira etapa, os resultados são apresentados em termos de concentração total do

material particulado coletado isto é, a soma de todos os estágios do Hivol. lsso

perm¡te obter uma visão geral do comportamento do material particulado em cada

local de amostragem, durante o inverno e o veräo e durante o dia e a noite. De modo

geral, os gráficos apresentados na Figura V,5., mostram que:
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noite.
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- a diferença entre as concentrações mínimas e as concentrações máximas é

mu¡to mais significatrva para as áreas urbanas (pEFl e Faculdade de

Medicina) do que para a área natural de Cunha, refletindo a diversidade de

fontes (natural e antrópica) que ocorrem nessas áreas, em contraste com a
preponderância de fontes naturais em Cunhaì

- para a área natural, as concentrações tendem a ser ma¡s altas durante o verão

do que durante o inverno, enquanto que para as áreas urbanas, ocorre o

contrário, evidenciando provavelmente um impacto da vegetação. De fato, a

exudação da vegetação seguida por processos de conversão gás-partículas

pode ser ma¡s intensa durante o período estival. Durante a estação chuvosa, a
geração de partículas a parttr do resp¡ngo das gotas na superfície do solo

também é acentuado;

- durante o período diumo, as concentrações são sensivelmente mais elevadas

(cerca de 10 a 2O%) que durante o período noturno nas áreas urbanas, tanto

durante o inverno como durante o verão. Na área natural, a d¡ferença entre o

período diurno e o periodo noturno é da ordem de 10%, sendo as

concentraçöes ma¡s altas no inverno durante a no¡te e, no veräo, duranie o dia.

Em Cunha, as concentraçöes tota¡s médias do material particulado variam, em

geral, entre 12 e 16 pg.m'3 durante o inverno e 14 e 21 pg.m'3 durante o verão. para

as áreas urbanas, durante o ìnverno, as concentrações do mater¡al particulado variam,

em geral, entre 43 e 100 pg.m-3, e, durante o verão, entre 37 e 61 ¡Lg.m'3. Os valores

de mínima, máxima, média geométr¡ca e desvio padrão para cada período de

amostragem estão apresentados em Anexo A.lll., nas Tabelas A.lll.1., A.lll.2. e A.lll.3.
para Cunha, o PEFI e a Faculdade de l\4edic¡na, respectivamente.

Com o objetivo de comparar as concentrações totais (d¡a e no¡te) do material

particulado coletado com um Hivol, com outros resultados obtìdos a partir de estudos

similares, real¡zados em diversas local¡dades do mundo, foi montada uma tabela

comparativa (Tabela V.6.). Verifica-se que as concentrações obt¡das para a área

urbana de São Paulo são bem mais altas que para algumas cidades da Europa

(Brimingham, Cartagena, Sevilha) e um pouco mais altas que as cidades asiáticas

(Seoul, Hong Kong, Bangkok). Entretanto, as concentrações são coerentes com as

concentrações de mater¡al particulado medtdas na América do Sul (Chile, Argent¡na)

ou no Rio de Janeiro. Verifica-se também que as áreas naturais ou de vegetação

abundante apresentam concentraçöes mu¡to inferiores àquelas das áreas urbanas,
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como é o caso de Cunha e da Floresta da Tijuca, comparando-as com São Paulo ou

Rio de Jane¡ro. Em alguns destes estudos, as concentrações de materìaì particulado

atmosférico foram relacionadas às condições meteorológ¡cas e/ou a estação do ano

correspondendo ao período de amostragem. Na cidade de Barcelona, Aceves e

Gr¡malt (1993) mostraram uma variação sazonal das concentrações, ¡ndicando uma

maior dispersão das partÍculas maìs finas durante o verão do que durante o inverno,

ou seja, as concentrações foram mais altas durante o inverno. Os autores salientam

também que a produçåo de partículas mais finas é favorecida durante a estação

quente, provavelmente devido aos processos de conversão gás-partículas mais

¡ntensos. Em B¡rmingham, além de ter observado também uma variação sazonal das

concentrações de material part¡culado, Harrison et al. (1997b) correlacionaram o

comportamento das concentrações do mãterial particulado com parâmetros

meteorológ¡cos ta¡s como a variação de velocìdade do vento. Os autores mostraram

que as concentrações de PMlo aumentam com a velocidade do vento, sugerindo uma

geração mais intensa de partículas oriundas do solo devido a ação mecånica do vento.

Durante o ¡nverno, altas concentrações de material particulado f¡no (< 2,5 pm) ocorrem

com velocidades de vento ba¡xas, pois o vento, com velocidades mais altas, dispersa

as partículas. Na cidade de La Plata, Argentina, Colombo et al. (1999), observaram

uma variação diurna das concentraçöes de material particulado em suspensåo, Os

autores constataram concentrações de material particulado em suspensão ma¡s aìtas

durante o d¡a de que durante a noite. A diferença de concentração entre os períodos

diurno e noturno varia entre 24 e 94o/o. O trabalho realizado mostrou também que essa

d¡ferença é mais acentuada durante os períodos chuvosos e os meses de inverno. Os

autores sugerem que a diferença de concentração menor entre os periodos diumo e

noturno durante o verão estar¡a relacionada a uma baixa atividade produiiva e um

tráfego reduzido de veículo durante o período de férias. Num estudo realizado em

c¡dades subiropicais e tropicais e de regiões temperadas do Hemisféflo Sul e do

sudeste da Ásia, Panther et al, (1999) observaram uma variação sazonal nítida para

as cidades de Hong Kong, Bangkok e Jakarta: as concentrações de material

particulado são ma¡s altas durante a estação seca do que durante a estação chuvosa.
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Tabela V.6. - Concentraçöes do maierìal partìculado total em suspensão (TSP) e

¡nfer¡or a 10 ¡Lm (Pl\41e), em (pg.m-3), obtidas a partir de estudos reafizados em

diversas localidades do mundo.

Área
TSP

Média

TSP

lntervalo
PMro

LôGâlidade Ref

(ro.m 3)

Jakarta Urbana
Bangkok Urbana
Seoul Urbana

Hong Kong Urþana
Melbourne Urbana

Rio de Jane¡ro Parque urbano
Urbana

Floresla natural
Santiago do Chile Urbana
Mumbai(lndia) Urbano-lndustriâl

Residencial
La Plata (Argentina) Urbanâ

Residencial

211 ,1
126,8

153,9*
78,2.
50,7*
227
348

100
59

88,5
79

82,9 - 37ô
70,5 - 334
ô2,4 - 338
25,5 - 144
24,1 - 68,9

1.
1.

1.
1.
1.
2.
?.
2.

250 3.
196,8. 4.
126,6" 4.

5.
5.
b.
7.
8.

77. 9.
10.
10.
10.

Birmingham (R.U.)
Cadagena

Sevilhâ
Säo Paulo

Cunha
Såo Paulo

23 - 219

Urbana
Urbano
Urbano
Urbano
Natural 26,2-

Parque urbano 146,3-
Urþâno 17ô,3-

1. Panther et aì. (1999)ì 2. Azevedo et al. (1999), 3. Didyk et al. (2000)ì 4. Kulkarnr e venKataraman

(2000); 5. Colombo et al. (1999), 6. Harrison et al (1997); 7. l\¡oreno-Grau et al (2000); B. Esp¡nosa et al.

(2001); 9. Castanho e Artaxo (2001), 10. Esse estudo.
* perÍodo de invernol
** período de veråo.

Para melhor apreender os processos de concentração e d¡spersão do mater¡al

part¡culado, tendo em v¡sta estas considerações, estudou-se em detalhes os períodos

de lnverno de 1999 e de Verão de 2000, para cada local de amostragem, durante o

dia e a noite. Os períodos de lnverno de 1998 e de Verão de 1999 foram descartados,

pois ocorreram falhas na aplicaçäo dos protocolos de amostragem e na preparaçäo

das amostras
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v.2.1.2.1. - Período de lnverno de 1999

As variações de concentração do mater¡al part¡culado no decorrer do período

de amostragem é apresentada sob forma gráfica na Figura V.6. Na maioria dos casos,

o filtro absoluto apresenta uma concentração maìor que os outros estágios. Como

esperado, tanto a distribuição em tamanho das partículas, como a concentração em

cada estágio, são dist¡ntas entre a área natural de Cunha e as áreas urbanas do PEFI

e da Faculdade de l\/edicina. No PEFI e na Faculdade de Medicina, as concentrações

do material particulado são cerca de 5 a 10 vezes mais altas que as concentrações

encontradas em Cunha.

Em Cunha, as coletas noturnas, mostram que nos estágios superiores as

concentrações são geralmente ma¡s altas que nos estágios inferiores (mais finos).

Para o período diurno, um comportamento similar entre os estágios 3 e 4, e os

estág¡os 2 e 5 pode ser observado. Em termos de concentrações, observa-se que

para o período diurno o ¡ntervalo de variaçäo das concentraçöes é maior do que para

o período noturno. Os valores variam de 4,0 a 22 pg.m"t para o F¡ltro Absoluto e de

0,5 a 4 pg.m-3 para os outros estág¡os durante o d¡4, enquanto que durante o período

noturno, as concentrações do Filtro Absoluto var¡am entre 2,4 e 16,5 pg.m-3, e enire

0,5 e 2,3 ¡-tg.m-t para os outros estágios.

O comportamento das concentrações de material particulado ao longo do

periodo de amostragem apresenta três picos de concentração nos dias 3 de julho, 5

de julho e 7 de julho de 1999 o que corresponde, para o período noturno, a dois picos

de concentração: o prime¡ro, nos dras 2 e 3 de julho e o segundo, no dla 6 de julho.

lsso ¡nd¡ca um decréscimo da concentração do material particulado durante o dia 4, e,

durante o período notumo do d¡a 5 até o dia 6 de julho no período diurno. A

concentração começou a aumentar durante a noite do dia 6 de julho. Se for

correlacionar essas observações com os parâmetros meteorológicos d¡sponÍve¡s para

este período de amostragem (Anexo A.ll.), observa-se que no dia 3 de julho, a

umidade relativa do ar foi a mais baixa do período de coleta (cerca de 7Oo/o), e, a

temperatura do ar (18,5'C) e a velocrdade do vento (2,87 m.s-1) as ma¡s altas do

período considerado. Em relação a velocidade do vento, analisando os dados

meteorológicos, observa-se que a concentraçåo do mater¡al part¡culado tende a

aumentar com a velocidade do vento.
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lsso reflete a ¡mportância da componente natural da região que além de pôr

em suspensão mu¡tos polens e esporos, re-suspende também a poe¡ra do solo,

contribuindo no aumenio de mater¡al em suspensão na atmosfera. Ao decorrer do f¡nal

do dia 5 de julho ocorreu um evento chuvoso importante (precipitação de 29 mm). Isso

explica a diminuição da concentração do mater¡al particulado na coleta noturna deste

mesmo d¡a, pois a atmosfera sofreu uma lavagem pela precipitação. Nos d¡as 7 e I de

julho, a velocidade do vento voltou a aumentar traduzindo-se por um novo pico de

concentração durante o dia. A direçåo predominante do vento parece também estar

assoc¡ada ao aumento de concentração do mater¡al particulado.

Tanto no PEFI como na Faculdade de l\iled¡c¡na (Figura V.6.) observa-se que

as concentraçöes formam do¡s grupos: uma para os estág¡os ma¡s finos (estágios 4 e

5) e um para os estágios mais grossos (estágios 1:2 e 3), tanto para o dia como para

a noite. As concentraçöes dos estágios com diâmetro de corte mais fino apresentam

uma evolução com maior d¡spersão de valores em comparação com as paftículas ma¡s

grossas. A distinção entre as partículas ma¡s finas com relação as ma¡s grossas

caracteriza o espectro das duas áreas urbanas estudadas.

No PEFI, as concentrações do Filtro Absoluto variam entre 16 a 84 pg.m'3

ìndependentemente do periodo (noturno/diurno), po¡s o comportamento é sim¡lar entre

os dois períodos. Para os estágios super¡ores, neste local, as concentrações osc¡lam

entre 1,0 e 13 ¡Lg.m'3, dia e noite confundidos, enquanto que para os estágios mais

fìnos esses intervaìos såo maiores: entre 1,5 e 30 pg.m'3.

Na Faculdade de Medicina, essas concentrações variam entre 29 e g1 
¡-rg.m'3

durante o dia e entre 21 e97,6 pg.m'3 durante a no¡te. Para os estág¡os super¡ores, as

concentrações variam entre 1,0 e 19 pg.m'3, d¡a e noite confundidos e, para os

estágios mais finos entre 3,0 e 27 ¡tg.m-3.

De modo geral, observam-se nit¡damente picos de concentração caracterizados

princ¡palmente por valores mais altos para o material ma¡s f¡no. Para tentar entender

este comportamento, considerou-se a associação entre as caracteristicas

meteorológicas, locais e de grande escala, com as variações temporais das

concentrações do material part¡culado. Na Tabela V.7. são apresentados os valores

méd¡os diários de temperatura, umidade relativa do ar, precipitação, direção e

velocidade do vento para cada dia de amostragem. Além disso, é ¡mportante também

considerar as situações meteorológicas favoráveis ou não à dispersão dos poluentes.

Para a área urbana de São Paulo, condições favoráveìs de dispersão dos poluentes

säo observadas quando a situação meteorológ¡ca é caracter¡zada pela presença de

uma ftenie ao Norte da cidade de São Paulo e um anticiclone ao Sul do BrasÌ|. Nesiâs
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condições, os ventos são intensos, a umidade relatìva é superior a 50 %, as

precipitações aumentam e a camada de mistura situa-se a 1200 m às 20:00 e às 9:00

h UTC (horário do merid¡ano de Greenwich). Por outro lado, as cond¡ções

desfavoráveis são caracterìzadas por uma frente fr¡a locallzada ao sul da cidade e um

ant¡c¡clone subtropìcal marítimo a leste da cidade, ocorrendo uma estagnaçäo da

atmosfera, e portanto, favorecendo a acumulação de poluentes. Esses sistemas

geram baixa umidade Íeìativa (<50 %), pouca precipitação e fazem com que a

camada de mistura situe-se abaixo de 300 m de altitude (12:00 UTC) ( Sanchez-

Ccoyllo, 1998).

No PEFI, observou-se dois picos de concentração (d¡as '17-18 e 23 de junho)

com um decréscimo de concentrações entre os dìas 20 e 22 de junho. Nesses dias,

ocorreram as únicas precipitações da campanha, o que pode expltcar, em parte, essa

dim¡nuição das concentrações devido à lavagem da atmosfera pela chuva.

Considerando a sucessão das massas de ar que atuaram durante esse período,

observou-se que uma frente fria entrou em ação a partir do dia 19 de junho.

Ant¡c¡clones subtropica¡s e s¡tuaçöes pré-frontais atuaram entre os dias 17 e 18 de

junho.

Com efeito, ocorreram três eventos de inversão térmica, no dia 18, no ¡níc¡o do

dia '19 e no dia 23 de junho, assoc¡ados às concentrações mais altas do material

particulado durante o período estudado. O comportamento e altura dessas inversões

são apresentados sob forma gráfica em Anexo.

A variaÇão temporal das concentraçöes do material particulado durante o

período de inverno na área do PEFI, mostrou uma assoctação com o tráfego de

veículos, pois houve uma acumulação progressiva do particulado em suspensão ao

longo dos dìas da semana seguida por um decrésc¡mo no Domìngo (dia 20 de junho).

Para o período de amostragem realìzado na Faculdade de Mediclna do '17 de

julho até o 30 de lulho de 1999, pode se fazer o mesmo t¡po de considerações feitas

no PEFI acerca da evolução das concentrações de material particulado. Da mesma

maneira que a sequência: "...ant¡ciclone polar - ant¡ciclone subtrop¡cal - situação pré-

frontal - frente fr¡a - situação pós-frontal - anticiclone polar - antic¡clone subtropical..."

atuou na região do PEFI em junho, durante o mês de julho, ocorreram passagens de

frentes fr¡as entre os dias 21 e 23 e no dia 28 que foram acompanhadas por uma

diminuição signifìcativa nas concentrações de materiaì partìculado.
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Tabela V.7. - Dados meteorológicos dos períodos diurno e noturno para a campanha

de amostragem do material particulado no PEFI e na Faculdade de Medicina, durante

o lnverno de 1999.

PEFI DIA NOITE

Temp. UR Prec. Vento Temp. UR Prec. Vento

Data ('C) (%) (mm) (m.s-t) Direção ("G) (%) (mm) (m.s'r) Direção

16t07199
t7106/99
l8106/99
r9/06/99
20/06/99
21106199

22t06t99
23/06/99
25l06/99

860
900
920
97 42,1

800
890
840
790

ESE
NNE/S

SE
E/C

WNW
SSW

NE/SE
NW/SSE

15,3 82 0

13,6 93 0

13,8 94 0

14,7 91 0

14,1 97 6,4
14,4 81 0

15,2 89 0

15 85 0

14,5
14,6
13,3
'14,5

15,8
14,2
15,7

1,1

1,4
0,8
0,6
2,8
1,4
0,3

0,3
0,6
0

0,8
0,8
0,8
0

0,3

SE/C
NE/C

c
ENE

WNW
W

SEIC
SE/C

17.7 1.4

FAC MED DIA NOITE

Temp. UR Prec. Vento Temp. UR Prec. Vento

Data ("c) (%) (mm) (m.s-t) Direção ("C) (%) (mm) (m.s'r) Direção

17t07lgg 't4,5 76 0 14,7 95 0

15,8 94 0

15,8 90 0

19670
15,1 94 0

12,7 91 0

14,5 92 0

14,3 95 0,1

15,4 85 0

15,4 85 0

16,9 91 0

14,7 95 0,1

15,3 94 0

18t07t99 ',t4,8 91

19t07199 17,5 77
20t07199 24 51

21t07t99 21,6 61

22t07t99 14,1 89
23t07199 15,9 83
24t07t99 19,1 73
25t07t99 20,2 62
26tO7199 21,9 54
27t07t99 23,4 54

28t07199 14,7 88

29t07t99 19,1 74

1,4 SSE

1,4 ESE
1,9 NE
2,5 NNW
1,9 WNW
1,7 SSE
1,7 NE/ESE
1,1 NNE
1,1 NE
1,7 NEM/NW
1,9 NEMNW
1,4 SE
1,9 ENE/ESE

0,8 ESE

1,4 ENE
1,7 NE
0,8 NNW
1,'I SSE
0,8 E

1,4 ENE
0,6 NE
0,8 E

0,3 C/NNE
0,8 SSE

1,4 SE
1,7 NE

0
0
0

0,1

0
0

0,5
0
0
0

0

0

30/07/99 21,7 63 0 1 ,7 NNE/NW ',15,3

emp.:temperatura do ar; UR: umidade do ar; Prec.:
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lnversões térmicas foram presenciadas nos dias '17, 19,23,24,26 e 29 de

julho, associadas ao aumento s¡gnifìcativo das concentrações, conforme observado na

Figura V.6. Além d¡sso, observou-se também uma tendência de decréscimo nas

concentrações durante os finais de semana ('17-18 de julho e 24-25 de julho),

reforçando a relação entre a quantidade de material part¡culado e a intensidade do

tráfego nas áreas urbanas. Esse comportamento foi observado anteriormente por

Tabacniks et al. ('1994) num esiudo sobre a caracterização das concentraçöes de

aerossóis na cidade de São Paulo.

V .2.1 .2.2. - Período de Verão 2000

Durante a estação chuvosa de verão, o comportamento do mater¡al particulado

atmosfér¡co está princ¡palmente associado à ocorrência dos eventos chuvosos: a

concentração do mater¡al particulado aumenta quando a precipitação dìminui e vtce-

versa. A variação de precipitação ao longo de cada período de amostragem bem

como as concentrações do mater¡al particulado são representadas sob forma gráfìca

nas Figuras V.7. e V.8, respectivamente. Como foi evidenciado durante o período de

¡nverno, as concentrações do material part¡culado são significativamente mais altas na

área urbana (PEFI e Faculdade de Medicina) do que na área natural (Cunha). Nos

três locais de amostragem, as concentrações obtidas para o período noturno são, em

geral, ma¡s altas do que as do período diurno. Para o filtro absoluto, os valores são

maiores do que os observados para os outros estág¡os, o que já foi observado para as

coletas efetuadas duranie o Ìnverno. Entretanio, as concentrações obtidas para o filtro

absoluto são mais altas durante o dia do que durante a noite, mas apresentam a

mesma evolução durante os períodos de amostragem diurno e noturno.

Para a área urbana, os estágios 1 e 2 säo distintos dos estágios 4 e 5 e

concentração do terceiro estágio é a mais baixa de todos. No PEFI, a concentração

dos estágios varia entre O,4 e 27 Fg.m-3 e para o filtro absoluto, entre 4,0 e 35 pg.m-3

(sem distinção do dia e da noìte, pois as concentrações nåo apresentaram uma

variação täo ¡mportante do que no caso dos outros loca¡s de amostragem,

principalmente para o filtro absoluto). Na Faculdade de lVedicìna, a concentração do

material part¡culado osc¡la entre I,O e 14 ¡rg.m-" ldia e noite confundidos) e, para o

f¡ltro absoluto, entre 17 e 45 pg.m'3 durante o dia e entre 9,0 e 29 ¡rg.m-3 durante a

noite.

Na área natural, os estágios 2 e 3 apresentaram valores de concentraçäo mais

altos que os estág¡os restantes. Os valores diários de concentração (Anexo ), em

Cunha, var¡aram entre 0,2 e 4,0 ¡rg.m-3 para todos os estágios, sem distinçåo entre os
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perÍodos diurno e noturno. Para o filtro absoluto, as concentrações variaram entre 7,0

e 20 pg.m-3 durante o dia e entre 3,5 e 8,0 pg.m-3 durante a noite.

Ao longo do período de amostragem em Cunha, as concentrações do material

particulado apresentaram três períodos d¡stintos, durante os quais verificou-se um

decrésc¡mo (dias 4 e 5 de janeiro) segu¡do por um aumento (de 6 a 10 de janeiro) e

por um outro decréscimo das concentrações (de 12 a 14 de janeiro). Estas vanações

tèm uma associação direta com os eventos chuvosos ocorridos durante o período de

amostragem. Esta associação é ilustrada através da composição entre a Figura V.7.

(transparente), superposta à Fìgura V.8.

No PEFI, a evolução temporal das concentrações do material particulado

apresentou dois períodos distintos onde foì observado um aumento das

concentrações (entre l2 e 15, e, entre 17 e 19 de fevereiro), ¡ntercalados por períodos

de decréscimo nas concentrações. Esse comportamento foi assoc¡ado à evolução das

condições meteorológicas: aumento das precipitações, lavando a atmosfera e

provocando um decrésc¡mo nas concentrações. Entretanto, ao observar o gráfico da

Figura V.8., verifica-se que o comportamento do material part¡culado mais f¡nos

mudou no d¡a 14 de fevereiro para o período noiurno.
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Essa diferença é conseqüência de um evento de ¡nversão térmica de

superfície que ocorreu durante a noite, favorecendo provavelmente o acúmulo de

partículas mais finas.

Na Faculdade de Medicina, a evolução temporal na concentração do material

particulado é também associada à ocorrência de preclpitaçäo durante o período de

amostragem (Figura V.7.). Entretanto, essa evolução (Figura V.8.) apresenta-se ma¡s

compìexa do que para os outros locais de amostragem. Observa-se que os estágios I

e 2 (partículas ma¡s grossas) se diferenc¡am dos outros estág¡os, entre os dias 26 e

29 de janeiro. A amplitude de variação entre o d¡a e a nolte é maior durante este

período. Esse t¡po de var¡ação pode ser explicado pelo fato de que, em ambiente

urbano, a fração mais grossa do material part¡culado pode apresentar valores

máximos de concentração que estar associados à eventos específicos e de curta

duraçäo, tais como obras de engenhar¡a civil. No entanto, tais eventos näo puderam

ser ¡dentìficados durante o perÍodo de amostragem. Entre os dias 29 a 31 de janeiro e

no dia 02 de fevereiro observou-se um aumento das concentraçöes das partículas

mais finas (estágios 4 e 5, filtro absoluto). lnfelizmente, por falta de informações, este

aumento de concentração não pode ser associado às condiçöes meteorológicas como

por exemplo, um evento de inversão térmica, que poderia explicar esses valores de

concentraçäo.

V.2.1.2.3. - Conclusão sobre a quantificação do mater¡al particulado atmosférico.

Durante os períodos de amostragem, a associação entre a variação nas

concentraçöes do material particulado e os sisiemas atmosféricos de grande escala

fo¡ d¡stinta entre as duas estações cons¡deradas. Essa assoclaçåo é nítida durante o

inverno principalmente, porque a circulação das massas de ar durante este período é

bem marcada com a sucessão freqúente de frentes frias, enquanto que durante o

veräo sucedem-se períodos de grande instabilidade originando as chuvas fortes e os

temporais, típicos de verão.

As informações obt¡das a partir da anál¡se dos diferentes gráficos

apresentados perm¡t¡ram concluir que durante o verão, a concentração do material

particulado é pr¡ncipalmente associada à ocorrència ou não de eventos chuvosos. As

partículas de maior diâmetro aerodinåmico (estágios 1 e 2 pr¡ncipalmente) se

diferenc¡am das partículas ma¡s f¡nas tanto na área natural quanto na área urbana.

Entretanto, nesta última, eventos de inversão térmica, se traduzem por um aumento

relat¡vo nas concentraçöes do material particulado mais fino (estágios 4,5 e filtro

absoluto). Comparando as duas estações, as concentrações maìs baixas obtidas
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durante o verão, em relação ao inverno, são a consequència da lavagem da

atmosfera, mais eficiente durante o verão, As partículas mais finas, dom¡nantes

durante o período de inverno são assoc¡adas pr¡nc¡palmente à contfibuição oriunda

das fontes móveis, ou seja, dos veículos automotores.

V.2.2. - Morfologia e mineralogia do material particulado atmosférico

Para estudar as formas e tamanhos das partículas empregou-se a técn¡ca de

Microscopia Eletrôn¡ca de Varredura ([/EV). Para tal utilizou-se um equipamento JEOL

JSM-5600-LV acoplado a um espectrômetro de d¡spersão de energìa (EDS) ¡nstalado

no NUPEGEL.ESALQ/USP.

Ao estudar a morfologia das partículas determ¡na-se sua superfíc¡e ativa, a qual

é um parâmetro importante para a efetividade da interação dessas partículas com o

meio c¡rcundante. Para tal, o mater¡al partìculado atmosférico foi coletado com o Hivol

durante os períodos de lnverno de 1999 e de Verão de 2000.

É importante salientar que a separação granulométrica no impactador não é

rigorosa. Em todos os estágios estão presenies partículas de todos os tamanhos,

entretanto, em cada um dos estág¡os predominam as partículas com o d¡âmetro de

corte correspondente.

V.2.2.1 . - Cunha

Em Cunha, partículas de origem terrígenas e biogênicas foram encontradas em

grandes quantidades nos primeiros estágios do HiVol durante o inverno. As partÍculas

terrígenas resultantes do solo são m¡nera¡s compostos pr¡ncipalmente de alumino-

silicatos. Essas paftículas crustais (Figura V.9.a.) são formadas, pr¡nc¡palmente, por

caolin¡ta [AlrS¡rOs(OH)4] ricas em Si e Al. Os alumino-silicatos contendo K e Fe, em

fragmentos e placas (5-10 ¡rm), podem ser ¡lita-muscovita [KÁlrSir¿.¡A[Oro(OH)z] -

IKAlrAlS¡3O10(OH)2] ou ortoclasio IKAlSi3O8]. Observou-se alguns fragmentos coniendo

a associação de Mg, K, Fe, Ti, o que sugere a presença de biotita

lK(Mg, Fe)3(AI, Fe)SigOro(OHÞj. Aqueles contendo Na e Ca, e apresentando uma forma

alongada, foram ident¡ficados como feldspatos plagioclásios [(Na,Ca)Al(Si,Al)SrzOs].

Em geral, essas partículas, que apresentam várias formas (principalmente angulosas e

inegulares), em geral têm d¡âmetro super¡or a 10 pm.
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Partículasdessetamanhosãogeralmenteproduzidasporfontesnaturais,

como a re-suspensão de poeiras do solo pelo vento Algumas partículas de quartzo

[SiOz], cujo diâmetro situa-se entre 5 e 40 pm' foram também observadas Essas

partículas, também encontradas nos estágios ma¡s finos' såo menores (5 pm) e

aptesentam um aspecto mais alterado

Partículas biogênicas, também presentes em praticamente em todos os

estágios, são, entretanto' maìs abundantes nos très primeiros estágios (Figura V 9 b')'

Essas partículas são de fácil identificação' pois apresentam morfologia bastante típica

Por exemplo, a morfologia de um pólen é característica de sua própria espécie'

Nessas amostras, vários tipos de polens e esporos fofam observados,

apresentando dìferentes formas: esférica' ovalada' bola murcha' coberta ou não de

alvéolos ou espinhas. O tamanho dessas partículas varia entre 2 e 20 pm Alguns

polens de gramíneas foram ¡dentificados' bem como restos vegetais' fungos e

bactérias.

As partículas biogênicas, quando analisadas ao EDS' apresentam um espectro

caracterizado por um "background" importante que reflete o alto teor de carbono'

associado a picos ¡dentificados como S' Cl' K' P e as vezes Zn O enriquecimento em

enxofre, observado em polens e esporos parece ser comum e já foi apontado em

trabalhos anteriores por Mamane e Noll (1985) e por Mamane et al' ('1992)'

Partículas de halita [NaCl]' misturas de sulfatos e outros sais' em cristais

individualizados ou em aglomerados' evidenciando a existência de particulados de

origem marinha, são observados' principalmente' nos primeiros estágios do

impactador. O NaCl cristalizado (Figura V 9 c ) apresenta-se' em geral' sob a forma

cúbica, característica da halita (Butor, 1976; Chabas e Lefèvre' 2OOO)' O seu tamanho

variade2acercÂdel0pmesuaorìgemé'semdúvida'marinha(Junge'1963)'A
halita é provavelmente cristalizada no próprio impactador durante a evaporação da

gota d'água (solu@o salina) que col¡diu contra o suporte do equipamento' deixando

um rastro da sua forma inicial'

As partículas de sulfato quando associadas ao Na' Cl' S' Ca' K e Mg podem

aparentar-se à polihalita [KrMgCa2(SO4),2H2O]' ao gipso [caSo4'2H2O] ou à anidrita

[CaSOaJ. A associa$o com o sódio pode sugerir a presença de glauberita

[NarCa(SO4)r] que também foi identificada no aerossol marinho por Zhou e Tazaki

(1996). A morfologia dessas partículas é muito diversificada: cúbica' hexagonal'

arredondada ou em baguetes ou eflorescèncias (Figura V'g'd )'
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Figura V.9. - Fotografias obt¡das por Microscopia Eletrônica de Varredura de

partículas atmosféricas, coletadas na área natural de Cunha. (a) partfcula terrígena, (b)

partícula biogênica (esporo), (c) partfcula de hal¡ta cristalizada, (d) eflorescência de gipso, (e)

partfcula de sal apresentando fìguras de dissolução e o rastro de sua forma ¡n¡c¡al, (0

aglomerado de partículas de diversas origens.
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Além da or¡gem mar¡nha, esse matef¡al pode originar-Se de fontes antfóp¡cas

ou das transformações f ísico-químicas atmosféricas.

Durante o período de verão, observa-se a presença de numerosos

aglomerados de partículas de origens diversas (gipso, halita, alumino-silicatos, etc.).

Esses aglomerados apresentam diâmetros entre 25 e 40 pm (Figura V'9'f') As

partículas crustais são menores que aquelas observadas durante o inverno e bem

menos angulosas. As partículas b¡ogênicas estão ainda presentes em grande

quantidade, concentrando-se principalmente no segundo estágio do impactador.

Durante o ve¡ão, os cristais de sal apresentam figuras de dissoluÉo (Figura V 9'e )'

V.2.2.2. - Faculdade de Medicina

Em São Paulo, a presença de partículas crustais e/ou biogènicas nåo é täo

significativa quanto em cunha, mas quando pfesentes, apresentam o mesmo tipo de

composição e de morfologia.

Particulas orgânicas de origem antrópica são preponderantes, princ¡palmente

nos estágios mais finos, apesar de serem observadas também nos outros estág¡os.

Esse tipo de partícula apresenta-se sob forma irregular, com aspecto esponjoso

(Figuras V.10.a. e V.10.b,). São constituídas de partículas muito pequenas (<0'5 pm)

associadas entre si (aglomerados) e são rìcas em C, S e, às vezes, em Fe, Cu e Zn'

sua origem é associada à combustão incompleta de óleo diesel e gasolina (Mamane

et al., 1986; Zou e Hooper, 1997; Piña et al , 2000). As partículas mais comuns

apresentam-se com diâmetro superior ao diâmetro de corte do ¡mpactador (5-10 pm).

Nos primeiros estágios, elas podem atingir 25 pm de diâmetro e podem estar

associadas no filtro com partículas de sal, partículas crusta¡s e cinzas.

Foram também encontradas em todos os estágios, partículas de ferro (Figura

v.10. d,f.) e titånio (Figura v.1o.e.), entretanto, elas concentram-se nos estágios mais

finos. são partículas esféricas individualizadas, cujo tamanho é inferior ou igual a 1pm.

Podem também ocorrer associadas entre si, formando aglomerados (Figura V.10.c.).

Essas partículas parecem ser produzidas por processos de combustão industrial ou

atividades relacionadas a metalurgia (Rojas e van Grieken, 1992; Lichtman e

Mroczkowski, 1985; Mamane et al., 1986; Piña et a| , 2000). Encontram-se também

partículas de ferro (óxidos de ferro) com tamanho maior que Spm, provavelmente de

or¡gem natural (erosão do solo pelo vento)
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Figura V.1 0. - Fotografias obtidas por Microscopia Eretrônica de Varredura de
partículas atmosfér¡cas coretadas na área urbana da Facurdade de Medicina. 1a¡
partícula esponjosa oriunda dos processos de combustão, (b) detalhe da fotografia (a), (c)
associação de partÍculas mefárìcas, (d) partícula esférica de Ferro, (e) partícura esférica de
Tìlânio, (f) partícula de Ferro associada com uma partÍcura esponjosa, (g) ',fro/,de har¡ta, (h)
baguetes de sulfato de cálcio.
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Segundo esses mesmos autores, as partículas de t¡tånio poderiam ter origem

antrópica (tintas, metalurgia), mas podem também estar associadas à fração argila do

solo, na forma de mineral secundár¡o como por exemplo o anatásio [TiO2].

Enfim, a presença de partículas de sal nos primeiros estágios pode ser

explícada pelas entradas freqüentes de brisa marítima na cidade de São Paulo. Essas

partÍculas podem ser encontradas sob forma individualizada ou em clusters (10 ¡rm).

Elas têm as mesmas composiçöes que as partículas encontradas em Cunha. Durante

o veräo observou-se, no material particulado coletado, partículas de NaCl com

morfologia muito diferente: apresentam-se sob forma de bolinhas, ou "flores" devido

provavelmente ao efeito de dissolução ou desidrataçâo da halita (Figuras V.10.9.).

O aerossol da cidade de São Paulo caracteriza-se ainda pela presença

significativa de partículas de sulfato, oriundas principalmente das transformaçöes

físico-químicas atmosféricas. Foram encontradas partículas de [CaSOa] (anidrita) cuja

forma em baguete é característica (Figura V.10.h.). A abundåncia dessas partículas

pode ser explicada pelo alto índice de consiruções civis na cidade. O sulfato de cálcio

e amônio presentes têm como origem a reaçäo dos sulfatos ácidos com a calcita

[CaCO:ì. É conhecida a formaÉo do gipso pela açäo de SO2 com o calcár¡o dos

edifícios em condições úmidas (Ausset et al., 1994; Xavier, 1987). Durante o veräo,

além do que já foi comentado, a composição do mater¡al particulado é muito

semelhante à do invemo.

vt.2.2.3. - PEFt

As partículas atmosfér¡cås coletadas no PEFI apresentam caracterÍsticas que

representam uma combinação do que foi encontrado na área natural de Cunha e na

área urbanizada da Faculdade de Medic¡na. Assim, nos primeiros estágios, as

partículas são dominaniemente de or¡gem biogênicas (Figura V.1 1.a.) e terrígenas

(Figura V.1 1.b.), apresentando o mesmo iipo de características daquefas encontradas

em Cunha. lsso se explica pelo fato de que o PEFI, além de estar situado numa área

muito urbanizada, representa também uma área onde o solo e a vegetaçåo constituem

um componente significativo. Partículas terrígenas resultantes do solo, tais como o
quartzo ou a caolinita, e a presença de polens ou esporos eram então esperadas.

Partículas de sal (Figura V.1 Lc.) e sulfatos (Figura V.11.d.) foram também

identificadas, e apresentam-se isoladas ou em aglomerados. Como fo¡ sugerido

através das observações feitas na Faculdade de Medic¡na e Cunha, além de ter uma

or¡gem mar¡nha, as partículas de sulfato podem ser oriundas de fontes antrópicas ou

de transformações f isico-químicas atmosfér¡cas.
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Figura V.1 1 . - Fotografias obtidas por Microscopia Eletrônica de Varredura de
partículas atmosféricas coletadas na área urbana do pEFl. (a) partÍcuta de alumino-
sil¡cato, (b) partículas biogênicas (polens e esporos), (c) partícula de sal cristalizada, (d)
partfcula de sulfato de cálcio, (e) partfcula antropogènica esponjosa, (f) partícula de carbono
("soot") de origem anhópica, (g) partícuta esférica de Ferro.
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A presença de an¡drita pode ser explicada pelo alto índice de construções civis

da cidade de São Paulo circundando o PEFI, já que estas partículas foram também

identificadas no aerossol coletado na Faculdade de Medicina, no centro da cidade.

Partículas antrópicas, principalmente acumuladas nos estágios ma¡s finos,

foram identificadas e apresentaram as mesmas características daquelas observadas

na Faculdade de Medicina. Além de partículas esponjosas (Figura V.1 I .e.), foram

encontradas partículas esféricas constituídas essencialmente de carbono e
apresentando cavidades. São partículas chamadas de "soot", oriundas também de
processos de combustäo (Figura V.1 1.f.).

Ainda nos estágios mais finos, foram encontradas, em menores proporções,

particulas metáficas esféricas de ferro (Figura V.1f .g.).

Durante o período de verão, observa-se a presença de numerosas partículas

de or¡gens diversas (g¡pso, hal¡ta, alumino-silicatos, partÍculas biogênicas, esponjosas,

metálicas) assoc¡adas entre si. Durante esses períodos, obserya-se menor quantidade

de particulas de gipso, e as partículas de sal apresentam figuras de dissolução.

Contudo, os resultados da observa@o do material particulado atmosférico

coletado indicaram a presença de vários iipos de partículas cujo tamanho, morfologia

e composiÉo auxiliam na deteminação de sua origem natural ou antrópica. Assim, a

influência antrópica da cidade de Säo Paulo na área do pEFl é caracterizada pela

presença de partículas oriundas dos processos de combustão veicular ou industrial

(partículas esponjosas, metálicas e "soots"), bem como um componente natural do

mater¡al particulado atmosférico através de partículas de alum¡no-sil¡catos e
biogênicas. A influência das entradas da brisa marítima traduz¡u-se pela presença de
partículas de sal, principalmente. São essas partÍculas de diversas or¡gens que podem

ter um impacto direto ou indireto (depos¡tando,se sobre o solo) sobre a vegetação da

floresta urbana do PEFI. Além disso, em nenhum dos locais foram observadas

diferenças significativas nas características do material particulado entre os períodos

diurno e notumo. Entretanto, alguns aspectos relevantes permítem diferenc¡ar as

coletas realizadas no inverno daquelas efetuadas no verão, bem como fazer a

distinção entre cada local escolhido: área natural de Cunha, área urbana da Faculdade

de Medicina e área de vegetação urbana do PEFI.
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v.2.3' - composição quÍmica do extrato aquoso do materiar particurado
atmosférico

os extratos aquosos permitem avariar a quant¡dade de erementos sorúveis e
que podem apresentar um impacto importante tanto para a saúde humana, bem como
para os solos e os corpos d'água.

Para tal, foram consideradas as amostras do mateÍ¡ar particurado coretadas
com o MiniVol em cunha e são pauro, durante o inverno de 1999, de 1 até 19 de jurho
e de 17 até o 31 de julho, respectivamente. para o vetão de 2000, o período de
amostragem engloba o início do mês de janeiro (dia 4 a i4) em cunha e o inÍcio de
fevereiro (do 2 até 4 ) em São paulo.

Na Tabera V.8. são apresentados as estatísticas para as concentraçöes das
espécies químicas nos extratos aquosos das amostras coletadas em são paulo e
cunha. Em são Pauro foram coletadas l7 amostras sendo 14 no inverno e 3 no verão,
enquanto que em cunha coretou-se um totar de 1g amostras, sendo g no verão e g no
inverno As concentraçöes médias dos íons e erementos traço são apresentadas sob
forma gráf¡câ, na Figura V.12.

SO¿2-, NO¡-, NHa*, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, pb, Mn e Ni são as espéc¡es químicas
que predominam nos extratos aquosos da cidade de São paulo, enquanto que em
Cunha são o Na*, K*, Cf, SO42-, Zn, e Ni. Os valores médios das concentraçöes, para
a maioria dessas espécies, foram mais artos durante o inverno, e mais s¡gnificativos
em São Paulo do que em Cunha. Essas observações também foram feitas para o
material particulado. o comportamento das espécies químicas consideradas parece
ser associado aos eventos de chuva ocorr¡dos durante o verão. como já foí
mencionado, a precipitação promove a lavagem da atmosfera, removendo uma grande
parte dos poluentes através de sua diruição, o que se traduz por uma diminuiçäo das
concentrações. Forti et al. (rggo) mostraram que durante a estação seca, as espécies
solúve¡s säo removidas da atmosfera por sedimentação, impactação ou arrastamento.
o cálcio é principarmente removido pera deposição úmida, o sódio por deposição seca
e K, Mg e cl por ambos os processos. As concentraçöes desses elementos são cerca
de 60% mais altas durante o ¡nvemo do que durante o verão, em cunha. Na área
urbana, o sódio está quase ausente durante o verão, ou não apresenta diferença
sign¡ficativa entre as duas estações enquanto que o cr e ca apresentam uma variaso
de cerca de 25 a 300/o entre as duas estações, ¡ndicando uma contribuição maior de
suas fontes durante o ¡nverno.
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Tabela V.8. - composiçåo química do extrato aquoso do material particulado coletado
em são Paulo e em cunha durante os períodos de verão e ¡nvemo, e para o conjunto
total das amostras (Total).

São Paulo Cunha

Verão lnvemo

Espécie MA Desv. MA Desv

Veño Invemo Total

MA Desv. MA Desv. MA Desv

Total

MA Desv

(ug.m-t)
Na* O,O1 0,02 1,68 2,Sg 1,3A 2,42 1,gg 2,20 8,71 10,3 S,O5 8,13
NH¿. 0,67 0,48 1,gg 1,18 1,71 1,18 0,45 0,48 1,19 .1,16 0,82 0,94
K. 0,47 o,2o 0,47 0,33 0,47 o,g1 0,12 0,08 9,80 6,80 4,96 6,83

Mg'* 0,14 0,06 0,15 0,09 0,15 0,08 o,o2 o,o2 o,oE 0,08 o,o5 0,06
ca2. 0,72 o,3g 0,97 0,s3 0,93 0,50 0,01 0,03 0,75 0,73 0,3a 0,63
cl- 0,66 0,46 0,98 0,76 0,93 0,72 0,19 0,1 I 13,6 8,55 6,91 9,07

NO:- 0,32 0,32 2,79 2,14 2,35 2,16 O,O3 0,0ô 1,61 4,33 0,82 3,08
soo2' 3,44 1 ,64 4,g8 1,g2 4,71 1 ,g2 1,45 0,90 5,s9 1,64 3,52 2,4g

Al 0,70 11 ,6 54,3 41 ,1 45,9 41,7 nd nd 39,6 99,7 19,S 71,4
Ti 0,99 1 ,54 2,07 I ,42 1,87 1,47 0]8 0,78 0,96 2,88 0,88 2,05
v 2,80 0,70 0,00 2,60 5,45 2,64 0,40 0,60 1,20 1,80 0,79 1 ,38
Mn 6,10 2,30 18,9 10,4 16,7 iO,7 3,OO 2]O 7,tO 7,20 5,96 S,B4

Fe 63,9 15,0 97,0 49,3 91 ,2 46,6 Nd nd nd nd nd nd
Zn 81,9 76,7 118 95,6 112 91,4 17,5 6,80 221 2g2 11g 220
Ni 4,20 1,O0 18,1 16,8 15,6 16,1 1,30 0,20 55,3 47,1 28,3 42,6
Cu 9,40 2,90 29,3 45,7 2S,g 41,9 3,40 1 ,75 4,OO 4,ôO g,S9 2,75
Pb 10,3 5,50 16,6 8,80 15,5 8,54 2,00 1 ,20 13,2 5,80 7 ,62 7,06
Co 0,10 0,05 1,10 0,95 0,96 0,95 nd nd 0,20 0,30 0,11 0,22
cd 0,60 0,40 2,10 1,30 1,79 1,37 0,10 o,o5 0,50 0,30 0,26 0,29
Ba 25,3 9,10 46,9 19,3 43,1 19,6 nd nd 6,90 10,6 3,46 8,07
Rb 0,95 0,51 1,79 0,79 1,63 0,83 0,52 0,16 2,95 1,59 1,74 1,66

Sr 3,28 2,71 3,98 1 ,49 3,86 l,6Z 0,S1 0,22 9,37 1,41 1,g4 1 ,77

1run:
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As concentraçöes de elementos traço são mais artas na área urrcana do que na
área natural tanto durante o inverno, quanto durante o verão. Entretanto, em cunha,
durante a estaçäo seca, Zn e Rb apresentaram valores mais significativos.

As pr¡ncipais fontes de Ba e pb em atmosfera urbana säo as emissöes
veiculares (Ondov et al., 1982; Johnson, 19BB) e a presença de Mn, Zn, Cd, Cu, Cr e
sr é atribuída às atividades industriais (Kowarczyk et ar., 1982; Gordon, 1980).

Segundo Kowalczyk et al. (1982), As, SO¡2-, NO3', V e Ni são oriundos da combustão
de combustíveis fósseis, tanto em áreas naturais quanto rurais. Na cidade de são
Paulo, Andrade et al. (1994) assoc¡aram o Mn, zn e pb às indústrias de transformação
de metais e fundições, e, o V e Ni à combustão de óleo diesel e combustíveis fósseis.

Os solos intemperizados do Estado de São paulo são principalmente
const¡tuídos por caolinita, quartzo, gibbsita e óxidos, hidróxidos e oxihidróx¡dos de
ferro e titånio. Assim a composição de partículas oriundas do solo deve refletir a sua
constituição. Teores altos em Al e Si, e, em menor propoÇo, de Fe e Ti são
esperados. o ferro, devido à sua sensibiridade às condições de óxido-redução, é mais
facilmente mobilizado do que o Al, constitu¡nte da estrutura dos aluminosilicatos.
Porém, as concentrações elevadas de Fe em reração ao Ar, encontradas na área
urbana podem ser atribuídas a fontes antrópicas, como foi observado anter¡ormente,
através do MEV. weber et ar. (2000), em um estudo rearizado na Aremanha com
objetivo de identificar as diferentes espécies de ferro em aerossóis coletados em áreas
rural e urbana, mostraram que na área rural, os silicatos de ferro (ll) e ferro (lll)
predominam. os autores identificaram também a presença de goethita, hematita e
magnet¡ta. observaram ainda concentrações mais altas de ferro em áreas urbanas,
em relaso às áreas rurais e sugerem que a incineração de lixo e as emissôes
veiculares são as maiores responsáveis pela presença de ferro no mater¡al particulado

atmosfér¡co fino. No inverno, concentrações mais altas de partículas terrígenas podem
ser esperadas, po¡s elas såo pr¡ncipalmente produzidas pela açåo mecånica do vento
na superfície, mecanismo que, em geral, depende da umidade do solo (Güllü et al.,

1998; Al Momani et al., 1998). como durante o verão a ocorrência das prec¡pitações é

mais alta, a geraÉo de partículas tem sido provavelmente reduzida, o que pode
explicar a ausênc¡a do Al no extrato aquoso de cunha durante esta estação do ano.
Em são Paulo, a concentração do Al é ggo/o mais arta durante o inverno do que
durante o veräo. Para o Ti, essa diferença entre as duas estações situa-se em torno
de 52o/o e 19o/o efi São Paulo e Cunha, respectivamente,

Embora o K seja também um eremento const¡tutivo de minerais tais como irita,

feldspato e micas (biotíta, muscov¡ta), sua concentraçäo nos soros das áreas
estudadas näo é tão significativa, o que sugere uma fonte näo terrígena para este
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elemento. Em Cunha, onde a concentração do potássio é alta durante o inverno, a

existência de outras fontes torna-se muito provável. Segundo Calloway et al. (1989), o

K or¡undo de fontes crustais é relat¡vamente insolúvel em água e pressupõem-se que a

a fonte significativa de potássio seja biogênica, entre elas a combustão de madeira.

Oriundo da combustäo, ele se associa com um ånion e torna-se solúvel. Entretanto,

outras fontes de potássio säo associadas a fertil¡zantes, polens e sementes, aerossóis

biogênicos e queima de biomassa. A exudação da vegetâçåo também emite partículas

para a atmosfera (Lovett e Lindberg, 1992). Os sais solúveis ass¡m produzidos ta¡s

como (K2SOa) podem expl¡car a presença de K* e SO¿2- nas águas de chuva e nos

aerossóis. Echalar et al. (1995) e Artaxo et al. (1990) mostraram que o potássio pode

ser um traçador de queima de biomassa. A associaçäo de K e Cl liberados durante a

queima de biomassa também fo¡ comprovada por Sequeira et al. (1998). Em Cunha,

lareiras e fogueiras são freqüentemente acesâs durante o inverno, dev¡do à ocorrência

de temperaturas baixas (temperatura mensal média de 6'C), o que pode justif¡car

concentrações de potássio mais altas durante o inverno do que durante o veräo. Na

área urbana, as concentraçöes de K não apresentaram uma variação sign¡ficat¡va

entre as duas estaçöes, indicando provavelmente uma fonte antrópica constante.

Durante o inverno, em Cunha, as concentrações de Na e Cl foram 84o/o e ggo/o

mais altas do gue no verão, e, em São Paulo fo¡am ggo/o e 33o/o mais altas,

respectivamente. lsso sugere a presença de uma fonte mais intensa durante a estaÉo
seca. A presença de Na e Cl em atmosfera urbana é relacionada a fontes marinhas

(Thurston e Spengler, 1985), em¡ssões veiculares somente para o cloreto (Ondov et

al., 1982; Kitto, 1993) e aerossóis terrígenos. Segundo Ondov et al. (19S2), a razäo

Cl/Na em emissöes veiculares determinadas em estudos realizados em túneis, é da

ordem de 0,22. O sódio é geralmente util¡zado como referência na determinação de

uma contribuiÉo marinhâ em partículas atmosféricas. Na água do mar, a razão Cl/Na

é 1,8 (Duce e Hoffmann, 1976) e varia de 1,0 a 1,7 em aerossóis marinhos (Cauer,

1951; Chesselel et al., 1972). Em um estudo realizado nas cidades de Ubatuba, São

José dos Campos e Campos do Jordão, Vieira et al. (1988) mostraram um decréscimo

da razáo Cl/Na em aerossóis marinhos em direção ao interior do continente.

Em Cunha, a razão CllNa é de 1,4 durante o inverno o que indica uma

contribuiçäo marinha. De fato, a prox¡midade da costa pode contribu¡r na presença

sign¡ficativa de cloreto. Durante o verão, a razão diminui para 0,14 indicando uma

contr¡buição menor das fontes marinhas. Entretanto a concentração do sódio não é

desprezível (1,4 pg.m-3 contra 8,7 pg.m-3 no verão), o que implica a existência de

outras fontes tais como o solo (feldspatos plagioclásios) e a vegetaÉo, durante o

verão (Forti e Moreira-Nordemann, 1991).
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Em São Paulo, durante o inverno, as concentrações de Cl e Na são mais

baixas do que em Cunha (1,0 e 1,7 pg.m-3 versus 13,6 e 8,7 pg.m'3, respectivamente)

o que sugere uma contribuiçäo bem menor das fontes marinhas em são Paulo do que

em cunha. o valor da razão cl/Na (0,58) indica um déficit de cloreto em relação ao

sódio, uma perda de cloreto por desidratação ou acidificação foi mencionada por

Johansen et al. (1999 e 2000). os autores expl¡cam que concentrações ba¡xas de

cloreio podem se¡ relacionadas ao contato de uma massa de ar marítima com uma

massa de ar continental enr¡quec¡da em poluentes tais como SO¿2'e NO:-. A mistura

das massas de ar provoca a ac¡dif¡cação das partículas de aerossóis por HzSO¿ e

HNOg e conseQuentemente a volatilizaçäo de HCl, segundo as reações (V 1) e (V'2)'

(Sturges e Barr¡e, 1988):

2 NaCl + HzSO¿ <+ NazSOo + 2HCl

NaCl + HNOg <> NaNOg + HCI

(v 1)

(v.2)

Durante o verão, a razão Cl/Na é muito alta (>60) devido a concentração do Na

muito baixa. Entretanto, isso indica que durante esta estação do ano, a contribuição

das fontes marinhas toma-se insìgnificante e que o Cl atmosfér¡co provem

provavelmente de fontes antrópicas.

O sulfato e o n¡trato, na atmosfera, resultam da oxidaÉo de espécies contendo

S- e N-, produzidas tanto por fontes naturais, quanto por ativ¡dades antrópicas. Para o

enxofre, as princ¡pais fontes naturais säo marinhas (produçäo de DMS pelo plåncton)

(Andreae, 1986; Pandis et al., 1994). Para as fontes antrópicas' a combustão de

combustíveis fósseis e as ativ¡dades industriais säo as principais responsáveis pela

em¡ssão de espécies de enxofre na atmosfera.

Considerando ainda o Na como referència, pode-se est¡mar a fração näo

marinha de sulfaio. A razão SOa2'/Na* na água do mar é igual a 0,252 (Millero e Sohn,

1992). Segundo M¡halopoulos et al. (1997), a fração não mar¡nha pode ser calculada

segundo a equaçäo (V.3):

[SO¿2-]nao."¡nr,o = [SO42'L*."I.. - [SO42-/Nalás"" d.,n,, x [Na*].,"."t.n (V.3,)

Em Cunha, a fraÉo não marinha de So¿2- = 3,43 e 1'105 no inverno e no

veråo, respectivamente. Em São Paulo, os valores atingem 4,56 e 3,44 no inverno e

no verão, respectivamente. A Tabela V.9. apresentam os valores obt¡dos para as

frações marinha e não marinha para Cunha e São Paulo, durante cada estaçäo. Em

cunha, 39% do sulfato são oriundos do oceano durante o inverno contra 240/o dÚanle
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o verão. Na área urlcana, somente 8% apresentam uma origem mar¡nha durante o

inverno, enquanto que durante o verão, a fração marinha é desprezível devido à alta

concentração de sulfato total.

Tabela V.9. - FraÇões não marinha e marinha de sulfato' em ¡rg m't, estimadas para

cada local de estudo e cada período de amostragem.

Verão
Fraçåo Local

(pg. m't)

cunha
Nåo marinha

Säo Paulo

1.1

3.4

3.4

4.6

Marinha
Cunha

São Paulo

0.4

0.0

2.2

0.4

Para avaliar as fontes dominantes das diferentes espécies quimicas presentes

no extrato aquoso de cada locåI, efetuou-se uma análise de fatores para o conjunto de

elementos amostrais, com rotaçäo varimax. Para tal, selecionou-se as espécies

químicas que apresentaram coeficientes de correlação mais altos entre si. o resultado

dessa análise é apresentado na Tabelas V.10.

Tabela Vl.1o. - Resultado da análise de fatores com rotaÉo Varimax e extração de

três fatores para são Paulo e de dois fatores para cunha. os valores em negrito

säo os valores que apreseniaram o peso mais alto.

sÃo PAULo

Veriável Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunal¡dade Fectôr1 Factor 2 Comunalidade

t( o,12

ca2* o,41

NH.. O,25

NO:- O,19

sol' o,t7

Al 0,60

lvn 0,a2

Ni 0,96

Pb 0,67

Co 0,96

cd 0,81

Ba 0,7'l

Var¡ancia 69%

ol2 0,91

0,26 0,78

0,89 0,06

0,80 0,41

0,88 0,15

0,63 0,36

0,19 0,42

0,16 0,16

0,57 0,0f

0,19 0,14

0,43 0,20

o,4 0,47

14% 11õk

Mg'.

K
Ca2'

so¡2-

lvln

Zn

Pb

Rb

Variancìa

0,85

o,85

0,86

0,84

0,82

0,89

0,89

0,95

o,77

0,96

0,90

0,88

o,sa 0,53 0,61

0,84 0,37 0,84

0,93 0,04 0,87

0,84 0,37 0,44

0,78 0,4tÌ o,83

o,11 0,89 0,81

o,18 0,73 0,56

o34 0,o5 0,20

o,so 0,32 092

0,68 0,3s 0,62
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Para a cidade de São Paulo, foram necessários très fatores para explicar a

variância na composição das amostras. Este fato é devido à complexidade de fontes

ex¡stente no local. O Fator 1 possui carga alta em metais pesados, oriundos

principalmente dos motores a explosão dos veículos e das industrias de

transformação. O Fator 2 fo¡ atr¡buído aos processos de transforma$o na atmosfera,

princìpalmente das conversões gás-partículas e, finalmente, o Fator 3 fo¡ assoc¡ado a

fontes or¡undas das construçöes civ¡s.

Na região de Cunha, os resultados da análise de fatores não indicaram fatores

nitidamenie associados com fontes marinhas ou biogênicas (mesmo a queima de

biomassa). O primeiro fator evidencia ma¡s uma m¡stura dessas fontes, enquanto que

o segundo pode ser associado ao solo (re-suspensåo de alumino-silicatos).

Similitudes no comportamento das concentraçöes das espécies consideradas

podem ser devidas a uma fonte comum ou entäo a um fator comum, tal como a

meteorologia local. A varia$o de concentração das espécies estudadas fo¡

relacionada com os parâmetros meteorológicos ta¡s como a direção do vento e a

origem das massas de ar, bem como os s¡stemas de grande escala (s¡tuações

sinóticas) que passaram pelo Brasil durante o inverno- O período de verão não foi aqui

considerado porque em Säo Paulo, a duração da amostragem fo¡ curta e em Cunha

somente uma direção do vento foi predominante durante a amostragem. Para o

período de inverno, as irajetórias de parcelas de ar que chegaram em cada local de

estudo foram calculadas utilizando-se o modelo numérico de cálculo de trajetórias da

Universidade de São Paulo (MASTER-IAG/USP) baseado em dados de campos de

vento tr¡dimensional. Este campo de venio é simulado pelo modelo numérico de

mesoescala RAMS ("Regional Atmospheric Modeling System"), cujos detalhes estäo

descritos em Montero et al. (2001) e Sánchez-Ccoyllo (2000a,'2000b). Para a área de

Cunha (Figura V.13.a.), as trajetórias de chegada ("backward trajectory") calculadas,

correspondendo a cada dia de amostragem, indicaram que 100% das massas de ar

que atuaram durante este período originaram-se do oceano. Para a ctdade de São

Paulo (Figura V.13.b.), obserya-se que cerca de 40% das trajetórias originaram-se do

continente, enquanto que cerca de 60% provieram do oceano. Entretanto, as

trajetórias oriundas do oceano foram muito mais próximas da costa em São Paulo do

que em Cunha. Assim, a composiçäo química do mater¡al particulado anal¡sado reflete

a origem dìstinta das massas de ar, como já mencionado, As espécies predominantes

em Cunha são Na*, K*, Cl- e SO+2-, para os íons maiores, sendo que 39% do sulfato foi

estimado como or¡undo do mar, indicando uma contribuiçäo marinha ma¡s significativa;

enquanto que para a cidade de São Paulo, NO3', SO42- e, em menores concentraçôes,

Na* e NH¿* são as espécies dom¡nantes.
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Figura V.13. - Trajetórias de chegada em Cunha (a) e em São Paulo (b), atingindo

100m acima da superfície para o período de amostragem efetuado durante o lnverno

de 1999. A escala vertical indica a altura acima do nível do mar. (SP = Estado de Säo

Paulo). Segundo Sánchez-Ccoyllo, comunicação pessoal.
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Na área urbana, estimou-se que somente 8% do sulfato t¡nham origem marinha

Entretanto, a contribuiçäo dos metais traço, mais signifìcatìva em Säo Paulo do que

em cunha, traduz razoavelmente a or¡gem cont¡nental das massas de ar que atuaram

durante o período estudado,

Em uma escala espacìal menor, as concentrações das espécies consideradas

fofam associadas com a direso do vento predominante para cada dia de

amostragem, em cada local estudado. As Figuras V.'14. e V'15, através de rosas de

vento, indicam a variaso média de concentração das espécies estudadas em função

da direção do vento, para as áreas de cunha e de são Paulo, respectivamente. Para a

área natural de Cunha (Figura V.14 ), observou-se que:

- as concentrações de todos os íons maìores (Na*, K., Cl-, SOq2', Ca2*, NO3-,

NH4*) foram as mais altas em situaçäo de vento soprando do SE, com

trajetórias de massas de ar provindo essencialmente do mar. A concentração

dessas espécies é menor em situação de vento soprando do NE, ou seja, do

continente. os teores mais baixos foram relacionados a ventos do setor sw, de

origem variável.

-osmetaistraço,Al,Ni,Mn,Ba,Cd,TieCoapresentaramconcentraçöesmais

altas para ventos do setor NE, e menores para ventos do setor SË'

- as concentrações de Cu foram mais altas para ventos soprando do SE

- Zn apresenta concentraçöes mais altas com a ocorrência de ventos do setor

SW.

Pb, Rb e Sr apresentam um comportamento s¡milar, com concentraçöes mais

altas em situa@es de ventos soprando do SW e NE

as mais altas concentrações de V foram associadas a ventos soprando do SE'
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Para a área urbana de São Paulo (Figura V.15.), além do período de calmaria,

durante o qual a maioria dos elementos considerados apresentaram concentrações

mais altas, pode-se associar também o comportamento das espécies químicas com

uma direção predom¡nante do vento:

- as entradas marítimas com direções de ventos no secior SE principalmente se

traduzem pela presença ma¡s signif¡cat¡va de cloreto e de sódio.

- a grande maioria de todos os metais traço e outros íons (SOa2-, NOg", NH¡*,

cat*, K*, Al, Fe, zn, Ba, Mn, Ni, cu, Pb, Br, Ti, v, sr, cd, Rb, co e As), são

preponderantes com direções do vento no primeiro quadrante (NE e E).

Observando o mapa de localização das princ¡pa¡s grandes indústrias

potencialmente poluidoras da Regíäo Metropolitana de Säo Paulo (Figura

V.16.), percebe-se que essas direções predominantes de vento correspondem

as áreas de maior concentração de ¡ndústr¡as, justificando deste modo

concentraçöes mais altas de metais traço.

- Ca, Mg, Mn, Al e Ti apresêntaram também concentrações altas no setor NW.

Andrade et al. ('1994) mostraram uma correlaSo entre fontes industriais e vento do

setor NE bem como os do setor SE (brisa marítima), enquanto que fontes associadas

aos processos de combustão e a re-suspensão de poeira do solo foram

enticorrelacionadas com a brisa marítima.
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Analisando os resurtados obtÌdos ao rongo da escala temporar correspondente ao
perÍodo de amostragem para cada um dos locais estudados, a área de cunha
novamente distingue-se da cidade de såo paulo. A variação das concentrações para
os cátions, ân¡ons e meta¡s traço está apresentada sob forma gráfica nas Figuras
V 17 e V 18. para cunha e são pauro, respectivamente. A interpretação da variação
de concentração dessas espécies é d¡ficurtada pera comprexidade das fontes de
material particulado e de sua constituiçåo, como já foi ev¡denciado anteriormente.

Entretanto, para a área natural (Figura V.17.), podemos observar que:
- nos dias 04, 05 e 08 de jurho, uma frente fr¡a estava rocarizada no Ëstado de

São Paulo e o Kn, Ca2*, Mgr., Cl', SO4-, pb e V apresentaram concentrações
elevadas, principalmente no d¡a 04 de julho. No dia 05, 29 mm de precip¡tação
foram registrados e as concentrações tenderam a diminuir. Baixas
concentrações de Na*, NHo*, Zn, Mn, Sr, V e Cd foram observadas durante a
passagem de frente frìa. A concentração elevada de Zn no dia 05 não está
sendo explicada.

- no dia 10 de jutho, NH4*, NO3-, Ba, Mn, pb, Sr, e K*, Ct,, SO4., e Mg2*

apresentaram concentrações muito elevadas. Durante esta noite, um grupo de
visitante permaneceu nas proximidades da área de amosiragem e uma grande
fogueira foi acesa. Além de prejudicar a coreta, a concentração erevada destes
elementos pode ser devida à queima de madeira, como já foi menc¡onado
anteríormente.

- Em condições mais estáveis da atmosfera (Arta porar e Arta subtropicar), as
concentrações de Na*, K*, Mgr., Cl' foram mais elevadas (dias 01, 02, 06, 09 e
'10 de julho).

- No d¡a 03 de julho, as concentrações de Ni, Mn, pb, Rb, Sr, Cd e do mater¡al
particulado também foram altas. Neste dia, a verocidade do vento foi a mais
forle (2,87 m.s't¡ com rajadas de vento a 7,0 m.s-1 e a umidade rerativa do ar a
mais baixa (69,7%) do período de amostragem, o que pode sugerir que a
contr¡buição da re-suspensão de poeira do solo fo¡ maior, pois estes elementos
têm or¡gem terrígena. Diversos metais são adsorvidos ou co-prec¡pitados com
óxidos ou hidróxidos de Fe, Mn, e Al bem como minerais argilosos e, a análise
do material particulado por Microscopia Eletrônica, evidenciou a presença
significativa deste tipo de partículas, em Cunha.
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Para a ëtrea urbana (Figura V.18.), observa-se que a variaçäo de concentração

das espécies químicas é associada a variação de concentração do material

pafticulado, conforme já foi discutrdo no ítem V.2. Ass¡m, observa-se que.

- para a maioria das espécies, as concentraçöes mais elevadas correspondem

aos dias 19,23,24,26 e 29 de julho, onde a ocorrência de tnversões térmicas

foi reg¡strada. Nestes dias, as condições sinóticas que atuaram foram: Alta

subtropical do Atläntico Sul e AIta polar associadas com velocidades de vento

fracas e ba¡xa um¡dade relativa do ar, como já foi evidenciado por Sánchez-

Ccoyllo (1998).

- as concentrações ma¡s baixas, entretanto, foram observadas princ¡palmente

nos dias 20 a22,28 e 29 e 3'1 de julho, períodos de passagem de frentes frias

associadas a velocidade do vento mais alta, precipitação e umidade relat¡va

alta (Sánchez-Ccoyllo, 1998);

- além d¡sso, se for associar a variação de concentração com o d¡a da semana,

observa-se que na Segunda feira (dìas 19 e 26 de julho) as concentrações

foram mars altas do que no Sábado (dia 31 de julho) onde as concentraçöes

foram mais baixas.

Assim, as concentraçöes das espécies químicas analisadas no extrato aquoso do

mater¡al particulado coletado durante o inverno de 1999 e o verão de 2000, são ma¡s

altas na área natural do que na área urbana, e maìs altas durante o inverno do que

durante o verão.

Em Cunha, a predominância dos íons Na", K*, Cl-e SO¿2- foi atribuída a fontes

natura¡s, tais como o oceano, a vegetaçäo e o solo. A concentËção média de todos os

íons maiores foi mars alta em situações de vento soprando na d¡reÇão SE, enquanto

que, ventos na direção NE foram assoc¡ados com concentrações mais elevadas para a

maioria dos metais. Cons¡derando as s¡tuações sinóticas ao longo do período de

amostragem observou-se que concentraçöes mais altas de K*, Ca2*, Mg2*, Cl- e SO42-

foram associadas com passagens de frentes frias enquanto que, s¡tuações de Alta

Polar e Anticiclone Subtropical induziram concentrações mais elevadas de Na* e K*,

Mg2* e Cl', sugerindo urna contribuição relativamente constante de suas fontes.

Em São Paulo, a variação de concentraçåo das espécies químicas segue a

variação de concentração do material particulado. Os picos de concentração

observados foram pr¡ncipalmente associados com a ocorrência de inversões térm¡cas,

o que já foi evidenciado na c¡dade de São Paulo por Alme¡da ('1988).
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Capítulo V - Apresentação e discussão dos resultados

Figura V.18. (continuação) - Variação da concentração de cada espécie química

analisada ao longo do período de amostragem durante o lnvemo de 1999, para a área

de São Paulo.

Favorecidos pela estabilidade atmosférica e as inversões térmicas, os processos

de conversão gás-partículas devem acentuar-se, fato este que se traduz por

concentrações mais elevadas de sulfato, amônio e nitrato. A concentração dos metais,

principalmente Fe, Al, Pb, Ni, Mn, Br, Cu, Cd, Co, Rb e Sr; também é alta e, além de

ser associada a menor dispersão dos poluentes, pode ser devida à alteração da

atividade econômica e tráfego de veículos ao longo do período estudado. Além disso,

observou-se que as concentrações médias de sódio e cloreto foram mais elevadas

com ventos soprando na direção SE, indicando uma origem marinha, enquanto que

para a maioria dos metais, concentrações mais elevadas foram associadas com

17- 'tg 21- 2t 2' 27- *
Datr Jul Jul Jul Jul Jut Jut Jul

zt 2, 27- *
Jul Jul Jul Jul

17- 19 21-
Jul Jul Jul

'19- 21- 21 2t 27- 29
Jul Jul Jul Jul Jul Jul
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Capítulo V - ApresentaÇão e discussão dos resultados

ventos do setor NE, E e NW, indicando uma preponderância das fontes antrópicas
pois a maioria da atividade industrial da RMSP localiza-se ao NE e NW da cidade de
são Paulo. Finalmente, com a passagem de frentes frias as concentrações das
espécies químicas analisadas tendem a diminuir enquanto que durante situaçöes
sinóticas mais estáveis (Alta polar e Aflântico subtropical), as concentraçöes
aumentam.

V.3. - CoupostçÃo euÍMtcA DAs ÁGUAs DE cHUVA

A composição da água de chuva é determ¡nada pela origem do vapor d,água e
pelos íons adquiridos ou perdidos durante o seu transporte a través da atmosfera.

Amostras de águas de chuva foram coletadas por evento, em Cunha, no pEFl

e na Faculdade de Medicina, durante o período de amostragem dos aerossóis, ou

seja, durante o inverno de 1998, o verão de ig99, o inve¡no de 19gg e o verão de
2000. A análise dos resultados obtidos será realizada distinguindo-se as espécies
inorgânicas (íons maiores e metais traço) em vez de descrever os resultados em
função da cada focal de estudo.

V.3.1. - Espécies inorgânicas

As concentraçöes obtidas para cada espécie química considerada e os valores
de pH estão resumidos na Tabera V.11. Em argumas amostras, o pH não foi medido
devido à falha do equipamento. os valores de pH medidos foram levemente inferiores
a 5,6 seja na área natural de Cunha, seja na área urbana (pEFl e Faculdade de
Medicina). Esse valor corresponde ao critério (valor limite superior) para qualificar a
chuva como ácida. observa-se que, tanto durante o inverno como durante o verão, as
espécies iônicas que predominam na área natural e nas áreas urbanas são NH¿., Noo-

e so¿2'. Entretanto, além dessas espécies, observa-se que argumas outras espécies
apresentam valores de concentração significativos segundo o local investigado. Em
Cunha, o K*, Na* e Cl- predominam durante o inverno, porém, durante o verão, o K* se
distingue- No PEFI, as espécies predominantes são o K* e o ca2* no inverno e, o Na.,
Ca2* e Cl-, na única coleta de verão. Na Faculdade de Medicina são o Ca2* e Cl- que
predominam durante o inverno. observa-se também que ca2* apresentou valores
relativamente altos durante dois episódios de amostragem de verão (l 1/03/1 g99 e
311O1-O1lO2l2O00), e, o Na* e Cl-durante o ¡nverno de 1998 (ZO_21t}gl1ggï).
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Tabela V.11. - Valores de concentraçöes de íons maìores (em pl\il) obt¡dos nas águas

de chuva coletadas por evento, para cada período de coleta e cada local de estudo.

Na* K. Ca2' Mg2* NH¡* Ct No¡ soo2'
pH

Local Data

lnvemo 1998

Cunha 1s-2olo7

PEF| 19-21t09

Fac. Med. 2O-21l\s

4,8 6,90 9,49 4,49

4,4 3,53 6,73 5,53

5,3 9,1 3 9,34 33,0

2,42 38,1 9,79 23,9 9,91

3,14 76.2 10,0 39,4 16,0

6,06 1 00 20,5 50,2 36,3

Verão 1999

Cunha 29103

: 11103
Fac, Med. : 12103

6,0 0,00 0,40

5,0 0,99 1,68

5,0 8,89 0,00

0,00 3,64 0,00 6,84 2,80

2,59 4,03 2,01 10,4 I,32

0,52 3,22 1 1,9 1 ,92 3,89

0,00

14,2

0,00

lnverno 1999
l-qln7

Cunha
10-11/O7

PEF| 'tg-20/o6

Fac. Med. 14106

5,8 25,2 16,2 3,70

4,8 12,1 16,5 14,6

6,0 0,00 2,22 5,07

- 2,00 4.'11 24.9

1,49 0,00 7,53 9,56 3,68

7,04 138 12,2 12,5 8,38

1,00 9,59 0,00 6,66 9,42

5,04 17 ,S 8,5.1 13,8 14,6

Verão 2000

, 04t01
:

oslor
Cunha

, 13t01

, 14t01

PEFr 16-17 t02

Fac. Med. 31to1 o1to2

- 0,00 0,56 0,00

- 1 .25 1 .42 0,73

- 0,35 0,39 0,00

- 0,00 0,43 0,00

5,3 3,46 1.29 2,73

- 7,44 1,10 15.1

0,'10 1,89 0,61

0,66 2,91 0,87

0,00 '15,9 3,31

0,00 10,0 3,27

2,87 4,01 3,54

9,13 17 ,1 14,6

0,00 0,00

0,52 6,71

0,70 '19,9

0,22 10,8

4.)4 270

4,24 22.7

tot)
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Figura V.19. - Concentração dos íons maiores (em pM) nas águas de chuva coletadas

por evento em cada local de amostragem.

Comparando a hierarquia das espécies com outros locais de estudo, observa-

se que a Faculdade de Medicina apresenta a mesma predominåncia das espécies que

a mostrada em alguns outros estudos realizados em áreas urbanas, como os de Forti

et al. (1990) em São Paulo, Khemani et al., (1989) em Delhi, Abas et al. (1992) em

Kuala Lampur e Baez et al. (1997) no México. O PEFI apresenta similitudes com

resultados obtidos em Piracicaba (Lara et al., 2001) e na C¡dade Universitária (Galvão,

1996). Finalmente, a sequência obtida em Cunha aprox¡ma-se daquela evidenciada

em ubatuba por Vieira et al. (1988), exceto para as espécies No3-, NH4* e soa2- que

não foram anal¡sadas no trabalho citado. Entretanto, no caso de Cunha, a

predom¡nância do potássio é mais significativa do que em Ubatuba. Os resultados

obtidos estão também apresentados sob forma gráfica na F¡gura V.19. e evidenciam,

I
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lracuraaOe Oe rUecicinil
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Capítulo V - ApresentaÇão e discussão dos resultados.

de modo geral, a ex¡stência de um grad¡ente de concentração entre Cunha, o pEFl e a

Faculdade de Medicina, sendo as concentrações na área natural menos elevada do
que as concentrações nas áreas urbanas. Entretanto, foram observadas

concentrações de potássio mais elevadas na área natural do que na área urbana.

Além disso, devido à escassez de chuva durante o período de estudo, as

concentrações desses Íons foram sign¡ficativamente mais altas no inverno do que no

verão.

Embora fossem observadas concentrações elevadas em sulfatos e nitraios nas

águas de chuva, a sua acidez deve ser relattvamente neutralizada pela presença dos

cátions. A dìferença entre a soma dos cát¡ons ([Na.] + [car.] + [Kl + [Mgr.] + tNH4.l) e

a soma dos ânions ([Cl-] + [NO3l + [SOl-]) evidencia, de modo geral, um excesso de

cátions princ¡palmente durante o Ìnverno nos três locais estudados, variando de 2,5

¡req.L-1 a 168 peq.L-1, conforme apresentado na Tabela V.12. Entretanto, observa-se

também um excesso de ånions em alguns casos, principalmente no verão, varìando de

1,6 ¡req.L"r a 8,4 peq.L-1. Em vár¡os estudos sobre a composição quimica da água de

chuva, um excesso de cátions em relação aos ânions foi evidenciado (Lara et al.,

2001; Mello, 2001; Forti et al., 1990; Forti et al., 2000; Khemani et al., 1989).

Entretanto, considerando os valores de eletro-negatividade (E. N. = (ÐC. - XA-) / (XC* +

XA)). 100), observa-se que a metade dos eventos apresentou equilíbrio de cargas.

O desequilíbrio entre os cátions e os ânions observado é geralmente atnbuído

à falta de espécies aniônicas que não estão sendo med¡das. Como o nitrito (NOr-), o

fosfato (PO43-), o bromo (Bi), e o fluoreto (F-) não foram detectados nas amostras, as

espécies inorgânicas ta¡s como os carbonatos (COgz- e HCO3), por exemplo, e

espécies orgân¡cas tais como os ácidos carboxÍlico e dicarboxílico (HCOO', CHgCOO")

podem ser responsáveis por esta diferença. Os carbonatos têm um papel fundamental:

em equilíbrio com o COz atmosférico, eles compensam as cargas positivas dos cátions

em excesso. Por não ter sido analisados neste estudo, o balanço de carga pode

apresentar valores positivos elevados. Lara et al. (2001), em uma amostragem

contínua de águas de chuva, coletadas na Bacia do Rio piracicaba durante um ano, e,

considerando os carbonatos, nitratos, fosfatos e ácidos carboxÍlicos no balanço de

cargas, obt¡veram valores em torno de 1'1 a 24 peq.L-1 . Ëmbora não dosamos todas

essas espécies, os valores obtidos são, para a maioria das amostras, da mesma

ordem de grandeza do que os valores obtidos em outros estudos.
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Íabela V.12. - Valores em peq.L-l obtidos para soma dos cátions, a soma dos ânions, a diferença entre as duas somas (:C.- tA)
e eletro-negatividade (E,N.) em (%).

Local

Cunhä 19-20107 68,7 53,5 14.8

Pefì 19-21109 104 81,4 22.4

Fac. Med. 20-21109 197 144 53.3

Datå

tcátions tânions (EC--XAJ E.N.

Cunha 4-5/07

Cunha 10-11107

Pefi 19-20106

Fac. Med. 14/06

Inverno 1998

51,8

210

24,0
q?o

Inverno 1999

24,5 27 ,3

41,5 168

25.5 -1,55

51,5 32,4

12

12

16

(o

Local

Cunha 29103 4,04

Fac. Med. 11103 40,3

Fac. Med. 12103 13,2

30

70

-3.0

24

Data

tcátions tânions (IC'-IA-)

Cunha

Cunha

Cunha

Cunha

Pefi

Fac. Med.

04t01 0,56

05/01 11,9

13t01 22,0

14t01 11 ,7

16-17t02 16,4

31t01-01t02 69,9

\/erão 1999

12,4

31 ,1

21,6

E.N,

-8,40

I,23

-8,50

Veño 2000

.).¿ | -¿.oa

5,31 6,57

22,5 -0,48

16,5 -4,87

14,0 2,46

55.4 14,5

-50

IJ

,70

âa

-'t ,0

-17
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12

o
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Capítulo V - Apresentação e discussão dos resultados

Analisando os mesmos íons que foram dosados neste trabalho, Mello (2001),

em um estudo real¡zado na Baia de Rio de Janeiro, obteve um valor de cerca de 35

¡req.L-1, enquanto que na cidade de São paulo, Fort¡ et al. (1990) ev¡denc¡aram um

déficit da ordem de 28,8 ¡req.L-l. No entanto, alguns valores obtidos neste trabalho
apresentam um balanço de cargas pos¡t¡vo muito elevado durante o período de
¡nverno, em ambos os loca¡s de estudo.

O excesso de cátions observado durante a estação seca pode ser associado
ao fato de que nesta estação, a re-suspensão de poeiras torna-se maior do que

durante o verão contribuindo com um aumento de concentração do material
particulado ao qual estão associados os cátions Ca2*, Mg2* e K. Além d¡sso, a
incorporação do material part¡culado em suspensão nas águas de chuva pode ser
mais eficiente durante o inverno do que durante o veräo, onde os ânions são sujeitos a

maior d¡luição pela chuva (Forti et al., 1990).

Porém, é importante lembrar que nos trabalhos citados, os resultados foram
obt¡dos a partir de um conjunto de dados maior, pois a amostragem da água de chuva
foi efetuada durante meses ou anos, enquanto que para este estudo, a amostragem fo¡

realizada por evento. sabe-se que a variação de composição química de um evento
chuvoso para outro pode ser muito grande, devido aos numerosos parâmetros físico-
químicos e meteorológicos característicos de cada evento.

Nos três locals investigados, a origem da acidez das águas de chuva é

diferente entre a área natural e a área urbana. Lembre-se que o processo de
acidificação da água de chuva é principalmente devido aos óxidos de enxofre e de
nitrogênio. De maneira resumida, o dióxido de enxofre reage com a água de chuva
formando o ácido sulfuroso ou oxida-se para formar so3 que, em seguida pode reagir
com a água de chuva produzindo o ácido sulfúrico (HzSOo), conforme as reações
químicas (V.4 a V.8):

SOz 1n¡ + H2O ¡1 <--) H2SO31uq¡ (V 4)

2 SO, (s) + Oz (s) e 2 SO3 (s) (V 5)

SO: rg) + H:O <+ HzSO¿ toqt (V 6)

H2SOa lnq¡ + HzO trr <+ H* 1.q¡ + HSO¡- r.ql (V 7)

HSOa'1"qy + HeO 6 <) H'1"q¡ + SO¡2'r.ql (V.8)
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CapÍtulo V - Apresentação e discussão dos resultados.

No que concerne os óxidos de nitrogênio, na atmosfera, o NO é facilmente

oxidado para NO2, o qual reage com a água de chuva formando o ác¡do nitrico (HNO3)

e o ácido nitÍoso (HNO2), sendo que este últ¡mo também se oxrda para formar HNO3

segundo as reaçöes quÍmicas (V-9 a V.1 1):

Em Cunha, onde a floresta da Mata Atlântica é predominante, sugere-se que

as emissôes biogênicas, fontes de ácidos orgånicos, e as queimas de biomassa,

mesmo escassas, como o uso de lare¡ras durante o inverno, em¡t¡ndo NO" na

atmosfera, onde se transfo¡ma em NO¡-, são a origem da acidez da chuva. Em

oposição, na área urbana, intensamente industrializada e urbanizada, a acidez da

água de chuva é principalmente oriunda de fontes antrópicas, pois sulfatos e nitratos

predominam. É reconhecido um enriquecimento em anions NOs-e SO¿2- oriundos de

fontes industria¡s e do intenso tráfego que produzem os ácidos HNOg e HzSOq. Esses

ácidos aba¡xam o pH da água de chuva- Na Faculdade de Medicina, sugere-se que é a

presença significativa de cálcìo que permite a neutralizaçäo desta acidez, enquanto

que, com a presença ma¡s acentuada da vegetação no PEFI, as espécies NH¿*, K* e

Ca2* seriam à origem desta neutral¡zação.

Durante o seu transporte através da atmosfera marinha ou continental, as

massas de ar e as nuvens carregam-se de partículas e gases de origem naturâl ou

antÍópica, modificando a composiçåo da água de chuva. Para estimar a contribuição

natural (mar¡nha) nas águas coletadas, foram calculadas as fraçöes marinha e não

mar¡nha para as espécies K*, Mg2*, Ca'*, Cf e SO¿2", considerando os dados obt¡dos

para o lnverno de 1999 e o Verão de 2000. O Na* foi utilizado como elemento de

referència, considerando que o teor de sódio na água de chuva possui uma origem

exclusivamente marinha. Desta forma, a fraçåo mar¡nha e a fraçåo nåo marinha da

espéc¡e (f foram calculadas a partir das equações (V.12) e (V.13.) segundo

Mihalopoulos et al. (1997).

2 NO 1n¡ 
+ Oz (s) e 2 NO2 (s)

2 NO2 1s¡ 
+ HzO ru <+ HNO' 1aq¡ 

+ HNO3 1'o¡

2 HNO2 1uq¡ + Oz (c) ë 2 HNOa 1'q¡

Fraçâo não mar¡nha (i) = ÍiJ.¡*" - [i / Na*],"., x [Na.L**
Fração marinha (y' = [¡']"n*" - Fraçäo não marinha f,

Assim, para o sulfato, por exemplo, a equação será:

(v.e)

(v.10)

(v.11)

(v.12)

(v.1s)
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Capitulo V - Apresentação e discussäo dos resultados.

Fração näo mar¡nha (SO4'?') = [Soo'-L** - [Sol-/ Na-]."' x [Na.L**

Os resultados obt¡dos estão apresentados sob forma gráfica na Figura V 20'

os eventos chuvosos escolhidos são geralmente assoc¡ados a uma situação

pté-frontal ou a passagem de uma Frente fria. Assim, para cunha foram escolhidos os

dias 1O e 11 de julho de 1999, e os dias 05,02 e 13 de janeiro de 2000, parao período

de inverno e de verão, respectivamente. Para o PEFI, a coleta correspondendo aos

dias 19 e 20 de junho de 1999 (periodo de inverno) não está sendo representada,

pois, no d¡a 19 de junho uma situação de calmar¡a predominou, indicando a grande

estabil¡dade da atmosfera e a acumulaçåo de poluentes. Durante a no¡te, com a

chegada da ffente fria, o episódio chuvoso foi coletado, mas o sódio näo foi detectado

nas amostras de águas de chuva. Para o período de verão considerou-se a única

coleta dos dias 16 e 17 de fevere¡ro de 2000. Para a Faculdade de Medicina, foram

representados os eventos chuvosos dos dias 14 de junho de 1999 e 31 de janeiro - 01

de fevereiro de 2000, para os períodos de inverno e veråo, respect¡vamente'

Em Cunha, tanto na estação seca, quanto na estação chuvosa, o cloreto exibe

uma deficiência (de 30% a 5O%) em relação à razão (Cl/Na) na água do mar,

ìndicando uma perda provável do ânion a partir do aerossol marinho. Esta deficiência é

geralmente atribuída à volatil¡zação do cloreto sob a forma gasosa (HCl ou Cl2)'

Johansen et al. (1999) alegam que esta perda de cloreto é relacionada ao contato de

uma massa de ar marinha com uma massa de ar continental, mais poluída e

conseqùentemente, contendo maiores teores em HzSO¿ e HNOg, o que provoca a

volatilização de HCI segundo as reaçöes (V.14) e lV lS), (Sturges e Barrie, 1988)'

2 NaCl + HzSOq ê NazSO¿ + 2 HCI

NaCl + HNO3 ê NaNO3 + HCI

(v 14)

(v.15)

Durante o inverno, nos dias 1o e 11 de julho de 1999, a contribuição da fração marinha

está associada a 2oo/o de magnésio e 360/o de sulfato. A análise das trajetórias de

massas de ar que atuaram neste período confirma a proveniência do oceano (Figura

V.21.). Durante o veräo, no dia 05 de janeiro de 2000, a contribuição marinha foi

representada, por somente 6,50/o de câlcio,28o/o de magnésio' e 360/o de sulfato. Para

o dia 13 de janeiro de 2000, a fração marinha cai para 6% para o magnésio e somente

2,6o/o para o sulfato.
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CUNHA - INIIgg
(10-r1ro7r99)

1æ96

8096

ô096

¿lOS

æ%

096

-æ96

-{096
K+ Caz+ Mg2+ NH4+ Cl- NO} SO4=

Faculdade de Medlclna -VER00
(31Ítf{t1fi¡2,001

100%

8(rb

d)*

40qå

2096

o*
-ã)%

-4096

Figura V.20. - Contribuição das frações mar¡nha e não marinha das espécies ionicas

presentes na água de chuva, durante alguns eventos chuvosos escolhidos.
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Capítulo V - Apresentação e d¡scussão dos resultados.

A análise das trajetórias de parcelas de ar que atuaram neste dia revela uma

origem cont¡nental, o que justifica a predom¡nânc¡a da fração não marinha na

composição da água de chuva.

Em Cunha, para as duas estaçöes consideradâs, a fração não marinha do

potáss¡o e do cálcio foi superiora a 90o/o. lsso sign¡fica que a origem dessas espécies é

principalmente terrestre, seja natural (solo, vegetação) ou antrópica. Mello (2001)

sugere que aerossóis or¡undos da vegetaçäo constituem a fração näo marinha do K*

encontrada nas águas de chuva da regiäo Sudeste do Brasil. De fato, o autor refere-se

a Artaxo e Ors¡ni (1987) que evidenciaram a vegetaçäo como fonte de aerossóis de

potássio e cálcio na Mata Atlântìca.

Apesar de ter evidenciado uma contribuição marinha para a presença de

sulfato nas águas de chuva, a fração não marinha de sulfato é de 64% em Cunha para

as amostragens correspondendo aos dias 10-1 I de julho de 1999 e 05 de janeiro de

2001, exceto para o dia 13/01/00 onde a fração não mar¡nha quase atingiu 100%. Este

sulfato pode ser or¡undo diretamente da fonte emissora e/ou ser emitido como

poluente secundário a partir da oxidação do dióxido de enxofre. Na área natural de

Cunha, uma massa de ar de or¡gem cont¡nental pode muito bem ter-se carregado em

espécies de enxofre, enriquecendo as nuvens. Com a precipitação, o sulfato foi

liberado.

No PEFI, nos d¡as 16 e 17 de fevereiro de 2000 (período de veräo), a entrada

da br¡sa marÍtima no período de amostragem traduziu-se por uma contribuição

sign¡ficativa de magnésio (34o/o) e um déficit de cloreto de cerca de 35o/o. A

contribuição do potássio e do sulfato foram menos significativa, pois estão da ordem

de 10% e 24olo, respectivamente. A fração não marinha para o cálc¡o foi superior a

95o/o. No PEFI, a presença da floresta remanescente constitui uma fonte natural não

desprezÍvel para o potássio e o cálcio como já foi comentado para a área de Cunha.

Entretanto, as fontes antrópicas de cálcio, são const¡tuídas nåo somente pelo alto grau

de construçôes civis, mas também pela presença de numerosas fábricas de cimento,

cuja contribuição em injetar cálcio nâ atmosfera já foi comprovada por Moreira-

Nordemann et al. (1983). Lee e Pacyna (1998) em um inventário sobre as emissöes de

cálcio na Europa apontam a produção de cimento, a combustão de carvåo, e as

indústrias siderúrgicas como as prìncipais fontes antrópicas de Ca2*.

Na Faculdade de Medicina, no dia 14 de junho de 1999 (período de inverno) a

passagem de parcelas de ar marítimas, traduziu-se por uma contribuição nÍtida de

clorelo (42o/o) enquanto que a contr¡buiçäo do magnésio e do potássio permaneceu

discreta (5o/o e 2ok, respectivamente). Na amostragem de veråo (dias 31 de janeiro e

01 de fevere¡ro de 2000), as frações marinhas do Mg2* e K* foram est¡madas a 21o/o e
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Capítulo V - Apresentaçåo e discussão dos resultados.

24ol0, respectivamente. Uma deficiência de cloreto (25olo) também foi observada e

cerca de 7 5o/o do potássio apresentou origem não mar¡nha. Porém, a análise das

trajetór¡as de parcelas de ar não comprove esta observação, sendo que esta indica

uma or¡gem continental das parcelas de ar que atuaram nestes dias de verão.

Entretanto, durante o dia 31 de janeiro, embora a direção do vento predom¡nante foi

NNE, direções freqüentes no segundo quadrante (E-SE) foram observadas, o que

pode justificar a contr¡buição marinha na composiçåo da água de chuva. Tanto no

inverno quanto no veräo, cerca de 100% do Ca2* possui uma origem não marinha,

indicando a preponderância das fontes antrópicas na área urbana.

Apesar de ter evidenciado uma contribuição mar¡nha para a presença de

sulfato nas águas de chuva, a fração näo marinha de sulfato foi superior a 7 5o/o no

PEFI e, da ordem de 85 a 95o/o na Faculdade de Medicina. Na área urbana, é

pertinente lembrar que, segundo a CETESB (2000), na Região Metropol¡tana de São

Paulo, cerca de 67o/o do dióxido de enxofre são oriundos de fontes veiculares

enquanto que 31% provèm de operaçöes de processos industriais. Deste modo, o

SOa2- é principalmente antropogênico.

V.3.2. - Metais traço

Segundo Fergusson (1990), a concentraçäo de meta¡s em águas de chuvas é

relacionada a seus teores nos aerossóis atmosféricos e sua especiação. A intensidade

e a duraçäo da precipitação também influenciariam a suas concentrações.

De modo geral, conforme apresentado na Tabela V.13. e, sob forma gráfica na

Figura V.22., as concentrações são mais altas durante o inverno do que durante o

verão. O zinco e o ferro são os elementos que apresentaram as concentrações mais

elevadas, seja na área natural, ou nas áreas urbanas- Como já foi comentado no item

anter¡or acerca da coleta do mater¡al particulado em Cunha, os dias 10 e l1 de Julho

de 1999 distingam-se pelo fato de que uma grande fogueira foi acesa no local de

amostragem. Assim, observa-se que as concentrações de meta¡s eståo mais altas em

comparação com o conjunto de dados. Por esta razão, no cálculo da média de

concentraçäo, essa amostragem näo foi considerada. Além disso, é importante

lembrar que a coleta das águas de chuva, nas quais esses metais foram analisados,

foram realizadas por evento.

Em Cunha, a diferença de concentraçäo média do ferro entre o inverno e o

verão é baixa (2,50/o), sugerindo uma contribuiçåo constante do solo- A concentração

de ferro em água de chuva, geralmente é baixa, pois a solubilidade deste metal é

igualmente baixa. Ass¡m, ele encontra-se principalmente na fase particulada (Halstead
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Capítulo V - Apresentacäo e discussão dos resultados'

et al., 2000ì Dauga, 2000). A presença de ferro nas águas de chuva seria relacionada

à presença de partículas lateríticas na fração particulada ou, em outros termos,

oriundas do solo (Daugâ, 2OOO). O zinco exibe uma diferença de concentraçäo média

entre os eventos chuvosos amostrados durante o ¡nverno e o verão de cerca de 60%.

Tendo descartado a amostra dos dias 10 e 11 de julho de 1999, concentraçöes

elevadas de zinco, em cunha, sugerem que este metal, sob forma dissolvida, seja

oriundo de fontes não terrígenas.

Tabela v.13. - valores de concentraçöes de metais iraço (em pM) obtidos nas águas

d" "nru 
.,rdo.

Fez* cuz* zn2* Mn2*pH-
Local Dete (pM)

lnverno 1998

4,8 0,20 0,05 0,55 0,14

4,4 0,34 0,10 1,63 0,17

5,3 0,41 0,07 1,77 0,12

Veño 1999

Cunha

PEFI

Fac. Med.

19-20107

19-21/09

20-21109

Cunha 29103

i 11tO3
Fac. Med. I

i 12t03

6,0 0,14 0,02 0,00 0,00

5,0 0,26 0,08 0,99 0,09

5,0 0,09 0,02 0,02 0,00

lnvemo 1999

Cunha I

I

i

PEFI

Fac. Med,

4-5t07

10-11tO7

19-20/06

14t06

0,M 0,00

0,74 13,8

0,04 0,00

0.04 0,48

5,8

4,8

6,0

0,00

1 ,44

0,07

o,27

0,00

0,60

0,00

0,08

Verão 2000

Gunha

PEFI

Fac. Med,

04/01

05/01

l3101

14tO1

16-17102

31t01-01tjz

5,3

0,05 0,02 0,17

0,03 0,03 0,06

0,21 0,06 0,25

0,06 0,00 0,00

0,17 0,02 0,o7

0,11 0,03 0,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,09

De fato, Gaudichet et al. (1995) a partir do estudo da composição em metais

traços oriundos da queima de biomassa evidenciaram a presença de Zn e Cu em

quantidades significativas. A concentração do cobfe, em cunha, é cerca de 2o/o mais

alta nas amostras coletadas durante o inverno do que durante o verão (a coleta dos

dias 10 e 1 1 de julho não foi considerada).
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O manganês foi detectado somente nas amostras coletadas durante os

eventos de inverno. Entretanto, prec¡sa lembrar que estas comparações são relativas,

pois, poucos eventos chuvosos foram analisados, seja devido à coleta por eventos,

seja pela escassez de chuva durante os períodos estudados.

No PEFI, as concentraçöes de ferro, cobre, zinco, e manganês foram

respectivamente 17 ,5o/o, 72o/o, 91% mais altas nas amostras coletadas durante o

¡nverno. A presença de manganês foi detectada somente em uma amostra, coletada

nos dias 19 e 20 de setembro de 1998,

Na Faculdade de Medicina, as concentraçöes de ferro, cobre, zinco, e

manganês foram respectivamente 55%, 21o/o,44o/o e 70% mais altas nas amostras

coletadas durante o inverno.

Weber et al. (2OOO) mostraram que em áreas urbanas, compostos de sulfato de

ferro principalmente oriundos de processos de combustäo, produzem concentrações

elevadas de feno sob forma dissolvida, em fase aquosa. Além disso, o Fe3* é reduz¡do

pela radiação solar o que implica a formação de Fe2* mais solúvel do que o Fes*. O

Fe3. também é dissolvido pela formação de oxalatos devido a concentrações

relativamente altas de ácido oxálico em fase aquosa na atmosfera urbana. Assim,

segundo os autores, concentrações mais altas de ferro d¡ssolvido nas águas de chuva,

nuvens e neblina são esperadas.

Variações na intensidade das fontes em¡ssoras bem como a eficiência da

precipitação no seu processo de remoção e a ocorrência de ¡nversões de temperatura

podem ter gerado as diferenças de concentração observadas.

V.4. - CARAcTERTZAçÃo Físrco-ouíMlcA Dos SoLos

As partículas depositadas na superfície do solo sâo susceptíveis de ser

lixiviadas ou transportadas pelas soluçöes aquosas de percolação. A lixiviação

corresponde à dissolução completa ou parcial das partículas e à migração em soluçäo

dos elementos ou compostos liberados. A mob¡lidade de um composto ou de um

elemento depende, porem, da sua solubilidade em solução aquosa e da sua

sens¡b¡lidade aos fenômenos de adsorçâo sobre as superfíc¡es reativas da fase sólida

do solo: minerais, sobretudo argilas, óxidos, hidróxidos, e matéria orgânica
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Capítulo V - ApresentaÇão e discussäo dos resulta-dos.

A capac¡dade de adsorção geral da fase sÓlida em relação aos cátions é

quantificada pela capac¡dade de troca catiÔnica (CTC), a qual depende do teor e da

natureza de minera¡s de alta superfície específica e do teor de matéria orgânica

(Schuman, 1977). Por essas razões é lelevante conhecer a composição textural do

solo (anál¡se granulométr¡ca), sua composição m¡neralógica (identificaçäo das fases

cristalinas por anál¡se de difração de Raìos-X) e seu conteúdo em matéria orgânìca.

Os solos apresentam uma certa variabil¡dade em seus atributos morfológicos,

físicos, quím¡cos e f isico-químicos, sobretudo ao longo de toposeqüèncias, em função

de sua local¡zação, inclinação do relevo, da alt¡tude, da precipitação e da drenagem

das águas. No entanto, os primeiros centímetros dos solos, onde se espera que os

processos de acumuìaçäo ou degradação das espécies depos¡tadas a partir da

atmosfera ocorrem, não apresentam variações Ìmportantes ao longo da maioria dos

vertentes. Isto justifica a escolha de um só perfil para cada ìocal de estudo

Nestes solos, o estudo do comportamento dos elementos e compostos

proven¡entes dos aerossóis l¡mitou-se aos horizonies de superfície do solo Ass¡m,

serão apresentadas as proprìedades físico-químicas dos perfis pedológicos para cada

local de amostragem.

V.4.1. - Perfil pedológico de Cunha e do PEFI

V.4.1 1 . - Descriçäo morfológica do perfil de Cunha

Conforme ilustrado pela Figura V.23., de 0 a 5 cm aprox¡madamente horizonte

argiloso a argilo-arenoso, de coloração marrom homogênea, poroso, estrutura

grumosa e com importante quant¡dade de raízes de gramíneas. A partir de 5 cm, a

coloração passa a ser heterogênea devida a existència de volumes marrons,

grumosos a poliédrico sub-angulosos. Este hor¡zonte apresenta uma forte ativìdade

biológica e torna-se ma¡s poroso em direção à sub-superfície.

A part¡r de 10 cm: os volumes tornam-se amarelo-avelmelhado e säo maìs

abundantes que no horizonte super¡or. Observa-se também volumes marrons, que

correspondem a galerias de ongem biológicas e raízes. Os volumes amarelos são

mais compactos e os martons apresentam uma estÍutura mais arredondada A

quantidade de raízes diminui nitidamente neste horizonte.

A cerca de 40 cm. encontra-se um horizonie de transição onde os volumes

marrons diminuem progressivamente, enquanto os vermelhos aumentam. O hor¡zonte

apresenta uma estrutura poliédrica angulosa a maciça (micro-agregada). Comum a

presença de cup¡ns.
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De 40 a 60 cm: os volumes marrons desapareçam totalmente. A estrutura

toma-se mais friável.

A partir de 60 cm: horizonte amarelo homogêneo, frágil, maciço que se rompe

em poliédricos angulosos. Fases microagregadas bem desenvolvidas. Horizonte

laterítico típico.

ffi

Figura V.23. Esquema da parte superior dos perfis pedológicos de Cunha e do PEFI.

Vl. 3.1.2. - Descrição morfolÓgica do perfil do PEFI.

Conforme ilustrado na Figura V.23., de 0 a 5 cm: horizonte orgânico, muito rico

em raízes vivas de gramíneas.

S-10 cm: raízes de gramíneas vivas e secas, presença abundante de grãos de

quartzo angulosos e límpidos, de 1 a 4 mm de tamanho. Horizonte arenoso, com raros

grãos vermelhos de areia fina e ricos em concreções vermelhas centimétricas de ferro,

que apresentam cores amarelas quando se quebram. Horizonte pouco argiloso.

10-20 cm: presença menos abundante de raízes, textura microagregada,

quartzos límpidos, pouco alterados, porém quebradiços, de diâmetro inferior a 1 mm

CUNHÀ

.. ¡t¡* ...111i

a:;ffi

¡,t i I
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ou superior a 3-4 mm. Zonas pretas, ricas em grãos pretos de carvão, de tamanho

mil¡métricos.

20-30 cm. horizonte arenoso, onde se nota ainda a presença raizes São

comuns os agregados de grãos vermelhos de óxido de ferro e quartzo. A quant¡dade

de grãos de quartzo inferìores a 1mm aumenta, em relação ao hor¡zonte anterior.

30-40cm:ohor¡zontetorna-SemaisVermelho'Aszonaspretasdesaparecem,

ocorrendo zonas alaranjadas. O horizonte torna-se bem mais argiloso

4o-socm:horizonteargiloso,masapresentandoaindagrãosdequartzo;

estrutura mais compacta, gräos ferruginosos pouco endurec¡dos (nódulos vermelho-

arroxeados).

50-60 cm: horizonte argiloso com grãos de quartzo de todos os tamanhos

60-70cm:horizontericoemagregadosferruginososcomquartzo'Aquantidade

de quartzo é maior que no horizonte anterlor, porém estes dois horìzontes são muito

similares.

70-80 cm: horizonte muito ma¡s argìloso possuindo, entretanto, alguns seixos

centimétricos de quartzo.

80-100 cm: horizonte muito argiloso.

V .4.2. - Caracterizaçáo mineraìógica e granulométrica

Apart¡rdaanálisedosdifratogramasdeRaios-Xobtidos,amìneralogiapara

cada um dos perfis foi estabelecida. os minerais dominantes estão resum¡dos na

Tabela V. 14.

Tabela V.'14. - Composição mineralÓgica dos perfis pedológìcos de Cunha e do PEFI

Perf¡l Mrneralogia

0-15 cm: gibbsita, caolinita, goethiia, quartzo.

Cunha 1O-2O cm. caolinita, g¡bbs¡ta, goethita, quartzo.
20-30 cm: gibbsita, goethita, caoliniia' ¡lita, quartzo'

O - 5 cm: caolinlta, gibbsita, ilita-montmor¡lon¡ta' goetita, quartzo

PEFI 05-10 cm: caolinita, gibbsita (?), goethita, ìlita-montmorilonita, quartzo
'10-20 cm: caolinìta, g¡bbs¡ta, goethita (?), ilita-montmorilon¡ta, quartzo

Em Cunha assìm como no PEFI, encontram-se minerais tipicos de solos tfopica¡s: a

caolinita (S¡zOsAìz(OH)¿), mineral característico da fração arg¡la do solo, ao qual se

associam oxihidróxidos de ferro (goethita, üFeOOH) e de aìumínio (gibbsita, Aì(oH)3)

o quartzo, m¡neral residual das rochas de origem, encontra-se sempre presente. os
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argilomÌnerais il¡ta e montmorilonìta são relat¡vamente pouco importantes nas regiões

trop¡caìs.

A Tabela v.15. apresenta as caracierísticas granulométr¡cas, o teor de carbono

e o pH da parte super¡or do peÚil estudado em detalhe. A análise granulométrica

deftne a textura como sendo do tipo argilosa (argilo-arenosa). Entretanto, o solo do

PEFI é ligeiramente mais arenoso que o solo de cunha. o aumento do teor de areia

de 40 a l0 cm é característico deste t¡po de solo, enquanto a diminuição nos pr¡me¡ros

1O cm, bem como a diminuição de carbono, é provavelmente devido a

remanejamentos antrópicos. o teor de cafbono apresenta valores normalmente ma¡s

elevados nos horizontes mais superficiais. o valor de 5,42 encontrado na amosira 30-

40 cm de cunha deve ser descartado, po¡s com certeza é decofrente de erro analítico.

Nota-se que em um solo ferralítico, a medida do carbono total pode ser assimilada

mais ou menos ao carbono orgânico, pois a presença de carbono ¡norgân¡co sob a

forma de carbonatos, por exemplo, é pouco provável. os valores de pH sáo ácidos (pH

médio de 4,51 pa-a Cunha e de 4,87 para o PEFI), podendo ser considefados normais

para este tipo de solo. os resultados obtìdos estão apresentados na Tabela V. 16. e

sob a forma gráfica na Figura V.24.

Tabela v..15. Cafacter¡zaçäo física dos perfis pedológicos de cunha e do PEFI através

l:l'"::1!1gl:1Y"1'i1111Tt-"' 1",":TT t"'"' 
" 
t:!f 

- " 

-Prof Areia totål S¡lte
(cm) (%) (%)

Argila total Textura C PH
(%) 35-se% (%)

Cunha

0 - 15 45 I 4ô arg

I 40 arg

I 42 arg

I 44 arg

7 46 arg

I 46 arg

10-20 52

20-30 49

30-40 47

40-ô0 47

60-80 45

2,86
1 ,76
1,76
5,42
I ,52
I .34

4,15
4,70
4,64
4,58
4,54
4,52

_qqj-o_o_- -4-5 -- 9 -. *.46 
-, 

ars . - 1-,27 - 4'43

PEFI

4 40 ârg 'l 
'860-5

5 - 10
10-20
20-30

30-40
40-60

5,09
4,85
4,86
4,87
4,78
4.7 5

56
54
52
49
52
50

4 42 arg 2.32

6 42 arg 218
I 42 arg 1.95

6 42 ârg 1 ,62
ârg 1,41
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Figura V.24. - Composição granulométrica do perfil pedológico de Cunha (a) e do

PEF¡ (b).
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Os solos de Cunha como os do PEFI são caracterizados por baixos teores de

s¡ltes, e teores de argilas signif¡cativos, caracterÍst¡cos de solos ferralíticos. Assim,

pode-se dizer que os solos de Cunha e do PEFI são bastante replesentat¡vos destes

tipos de solo na reg¡ão de São Paulo. Contudo, a partìr dessas observaçöes, pode-se

atribuir também uma capacidade de troca catiÖnica relativamente baixa e uma

umidade de cerca de 15%, já que esses paråmetros não foram medidos em Cunha e

no PEFI

De fato, segundo Stephens (1969), a matéria orgânica e a fração argila

condrcionam estreitamente o valor do complexo de troca. Esses très paråmetros são

relacionados à uma curva de regressão linear segundo a equação (V.16).

CTC = 3,46 (C%) + 0,098 (arg¡ta %) + 0,730 (V.16)

(r = 0,925)

Aplicando essa fórmula aos dados de Cunha e do PEFI, em média a CTC

situa-se em torno de 11,4 e 12,9 respect¡vamente, corroborando com a observação

feita a part¡r dos outros solos lateríticos.

Não foram real¡zadas medidas de taxa de saturaÇão dos solos mas estudos

anteriores mostraÍam que esse tipo de solo é altamente desaturado.

Se os cátions maiores (Na*, K*, Ca'z., Mgt) dos hor¡zontes superiores, cujos

teores totais são apresentados na Tabela V.15., fossem todos sobre forma iônica,

seriam suficientes para saturar a CTC. O cálculo para o horìzonte 0-15 cm, da um total

de 13 meq/100 g em Cunha e de 17 meq/100 g no PEFI. Esses valores ultrapassam a

CTC calculada anteriormente, e sabe-se que os solos são desaturados. lsto significa

que a maioria destes eìementos apresenta-se sob uma forma näo trocável,

provavelmente na rede cristalina de minera¡s primários resìduais ou transformados.

V.4.3. - Caracter¡zaçäo química dos perfis pedológicos.

Os resultados das análises químicas totais correspondendo aos perfis de

Cunha e do PEFI encontram-se nas Tabelas V.16. e V.17. que apresentam os

resultados das análises elementares (elementos ma¡ores e traços, respectivamente)

da fração f¡na do solo (< 2 pm) para os perf¡s de Cunha e do PEFI.
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Tabela V.16. - Teores de elementos maiores nos solos de Cunha e do PEFI

Prof.

(cm)

slo: Alzo: Fe2o3 Mno Mso cao Na2o K2o Tio2 Pzor Lol TOTAL

ek)

0-15 33,87 23,05

10-20 31,56 28,36

20-30 31 ,O3 28,87

30-40 32]8 29,20

4060 31,40 29,57

60€0 29,97 30,01

80-100 29,23 28,63

8,17 0,01 0,11

10,46 <0,01 0,09

9,97 <0,0'1 0,10

10,80 <0,01 0,10

10,85 <0,01 0,09

10,85 <0,01 0,09

'10 85 <0,01 0,09

0,03 0,16 0,38 1,59 0,20 32,7 100,3

0 01 0,16 0,28 1,95 0,21 26,8 99,9

0,01 0,14 0,31 1,98 O,37 25,8 98,6

0,01 0,í5 0,3s 2,00 0,22 24,7 99,8

0,00 0,12 0,33 2,03 0,21 25,5 100,1

0,02 0,17 0,32 2,07 0,21 26,2 100,1

0,00 0,15 0,31 2,OO 0,26 29,O 100,2

0-5 39,35 26,46

5-10 39,22 28,19

10-20 38,01 29,22

20-30 37,5 29,75

30-40 36,07 31,18

40-50 34,62 32,24

50-60 33,98 32,19

60-70 33,87 32,63

70-80 34,07 32,51

80-90 34,78 33,91

90-100 33,90 33,72

-, ß qo,
7,69 0,02

8,78 0,01

9,13 0,01

9,93 0,01

9,64 0,01

10,47 0,01

10,79 0,01

10,63 0,01

10,19 0,01

10,88 0,01

0,15 0,11 0,06

0,15 0,08 0,06

0 13 0,05 0,06

o,12 0,03 0,06

0,13 0,03 0,06

0,12 0,03 0,05

o,12 0,03 0,05

o,12 0,03 0,o4

o,12 0,04 0,04

0,12 0,04 0,04

0,12 0,05 0,04

0,42 1 ,45 0,12 24,1 100,',1

0,50 1,34 0,10 22,7 100,0

o,42 1 ,42 0,10 22,2 100,4

0,35 1,46 0,10 22,O 100,5

0,31 1,56 0,10 21,O 100,4

0,26 1,64 0,09 21,2 99,9

o,27 1 ,64 0,10 20,7 99,5

o,25 1 ,67 0,10 20,5 100,1

o,28 1,68 0,09 20,0 99,9

0,30 1,74 0,09 18,S 100,1

0,30 1.72 0,10 19,0 99,9
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Tabela V.17. - Concentração dos meta¡s traço nos solos de Cunha e do PEFI

ZIZnRbPbCuAs

(ppm)

0-15

l0-20

20-30

30-40

40-60

60-80

80-100

nd

5

6

6

7

6

6

2

5

3

3

3

3

170,5

169,5

178,0

179,0

173,5

165,0

157,5

78 14

199 14

106 15

111 14

104 50

104 18

108 17

CUNHA

nd I 16 50,5 137,5 nd 859,0

12OO 21 14 54,0 173,0 nd 1004,0

nd 26 16 57,5 181,0 nd 901,0

nd 28 15 58,0 185,5 nd 1152,0

nd 29 15 5ô,5 '183,5 nd 1065,5

31 28 13 57,0 190,5 nd 1064,0

nd 36 13 55,0 180.5 nd 1112,0

PEFI

0-5 10 111,5 3 65 19

5-10 13 119,0 3 65 14

10-20 14 116,5 3 69 15

20-30 13 107,5 3 67 12

30-40 7 102,5 3 75 11

40-50 16 95,5 3 82 nd

5060 18 87,5 3 79 nd

60-70 17 95,0 3 59 12

70s0 16 95,5 3 81 11

80-90 16 98,0 3 86 12

90-100 19 97,0 3 85 11

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd
.-nl:G--äõtaao 

labarxo äö rrmite oe aètecçao¡.

Assim, percebe-se que as concentrações em metais são muito heterogêneas

de um local para outro mesmo considerando o mesmo tipo de solo, Todos os solos,

exceto para o PEFI foram escolh¡dos por não serem sob influència antrópica, mas

mesmo ass¡m, existe uma diferença significativa enire os solos de cunha e os outros.

Assim, nos solos de cunha e do PEFI, comparando-os com os solos de referênc¡a da

cETESB, observa-se que os teores de Ba, cr, Pb e V säo sign¡f icativamente maìs

altos. Essa diferença pode ser atribuída a natureza das rochas mães sobre as qua¡s se

desenvolveram os perf¡s pedológicos.

calculando os valores médios de concentração para cada elemento, a partir

das amostras dos perfis de solo, caracteriza-se o fundo pedológico da área estudada.

Esses resuìtados são apresentados na Tabela V 18.

13 31 41,O

8 32 48,0

16 29 50,0

23 26 53,5

24 23 55,5

13 20 56,5

17 18 56,0

26 20 56,5

23 19 59,0

17 20 59,5

29 20 60,0

148,0 52

148,5 nd

155,5 33

158,5 42

176,5 nd

184,5 nd

187,O nd

193,5 34

192,0 nd

193,0 nd

191.0 nd

63S,0

645,0

611,0

628,5

686,5

745,5

687 ,O

7 39,0

739,5

743,5

708,0
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Tabela v.18. - Valores médios de concentração das espéc¡es químicas consideradas

para caÊcleîizar o fundo pedológico das áreas estudadas (Cunha e PEFI) 
-

CUNHA PEFI

Elemento Média Erro pos¡t¡vo' E¡ro negativo"" Média Erro positivo* Erro negativo*.

sioz 31 ,32ok 1 ,08

AlrO¡ 28,24o/o 1'06

Fe2O3 10,28% 1,06

MnO <0,01% 1 ,10

MSO 0,096% 1,15

CaO 0,011Y. ?,73

Na?O 0,5Yo 1 ,13

KzO 0,33% 1 ,15

Tioz 0,95% 1,06

PzOs O,24o/o 1 ,54

As 5,1 ppm 'l ,37

Ba 170,4 ppm 1 ,05

Co 3,1 ppm 1 ,6'l

ClI15,7 ppm 1,72

Cu 20,3 ppm 2,46

N¡

Pb 25,3 ppm 1 ,42

Rb 14,6 ppm 1 ,09

Sr 55,5 ppm 1,05

V 175,9 ppm 1,08

Zn nd nd

Zt 1025,4 ppm 1 ,12

'0!93 grdi/" --1,10 .. 0,% -
31,130k 1 ,09 0,85

9,ô3% 1,13 0,8

0,012v. 1,67 0,83

O,13o/o 1,15 O,92

0,05o/o 2,20 0,6

0,82

0,79

1,00

0,09

0,9

0,8

0,85

0,82

0,83

0,98

o,s2

0,97

0,67

0.69

1 ,10

I ,20

0,8

0,83

0,85

0,9

0,48

0,86

1

0,8

nd

o,42

0,77

0,76

0,84

0.89

0,05% 1 ,20

0,3% 1.67

1 ,58Vo

o,10/o

14,5 ppm 1,30

102,3 ppm 1,16

3,0 ppm 1,00

73,9 ppm 1,16

'10,6 ppm 1 ,79 1 ,04

nd

0,36 19,0 PPm 'l ,53

0.89 23,5 ppm 1,36

0,91 54,1opm 1,11

0,78 175,3 ppm 1 ,'10

nd 14,6 PPm

0,84 688,4 ppm 1,08

nd: não detectado; *valor máx¡mo/valor médioì **valor minimo/valor médi0.

Observa-se que as concentraçöes de metals traço não ultrapassam cerca de

25 ppm exceto para o bár¡o, o cromo, o estrôncio, o vanádio e o zircônio, para os dois

perfis estudados. comparando os resultados obtidos para cunha e o PEFI, ver¡f¡ca-se

que em média, os teores de ferro (6,3%), sódio (66,7%), titânÌo (19%) e fósforo

(95,8%) em Cunha são mais altos que no PEFI, evidenciando assim o impacto

preponderante da vegetação para os elementos nutrientes. No PEFI, os teores das

outras espéc¡es encontram-se mais elevadas do que em Cunha, principalmente para o

manganês (25o/o), o magnésio (260/0), o cálcio (78%) e para a sílica (12'8%) e o
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alumínio (9,3%). Para os elementos traço, os teores são mais altos em Cunha do que

no PEFI com exceção do rubídio e do arsênio. O zinco não foi detectado nas amostras

de Cunha. Os teores de cobalto são equivalentes para os do¡s ¡ocais e, para o níquel,

o elemento não fo¡ detectado nas amostras do PEFI

Em Cunha, segundo Furian (1994), a cobertura ferralítica (latossolo vermelho-

amarelo) desenvolveu-se sobre migmatitos pr¡ncipalmente. Os m¡gmat¡tos

representam uma mistura de rochas de anatexia (fusão parcial) do tipo gnaisses e
granitos. Os mrnerais essenciais presentes nessas rochas são o quartzo, os feldspatos
(microcline e plagioclase) e micas (biotita e muscovita). Os mineraìs acessórios são o

zircônio, a apat¡ta [Cas(PO¿)a(OH,F,Cl)] e a magnet¡ta (óxido de ferro). Essa

composição da rocha mãe pode justificar os teores altos de zircônio encontradas nas

amostras do perfil de solo. Essa observação pode aplicar-se também ao perf¡l do

PEFI, pois nessa região, as rochas cristalinas ¡dentif¡cadas cons¡stem pr¡nctpalmente

em gnaisses.

V.4.4. - Comportamento dos elementos nos perfis estudados

V.4.4.1. - Análise estatíst¡ca

Uma análise estatística foi realizada para cada área estudada, considerando as

amostras como observações e os elementos analisados como variáveis, a f¡m de

avaliar algumas poss¡b¡lidades de agrupamento dos dados. Certos elementos não

apresentam variações ou então estes não foram detectados e por jsso foram

descartados para a realização desta análise: é o caso do zinco para Cunha, do cobalto

no PEFI e do níquel para as duas áreas estudadas. A análise das matr¡zes de

correfação geradas realça algumas diferenças e s¡m¡litudes significat¡vas entre os
perf¡s de Cunha e do PEFI. Em ambos os casos, existe uma forte correlação entre a

sílica, o ferro e o alumínio e com o conteúdo em carbono eo pH. É em relação com os

elementos que as diferenças surgem entre Cunha e o pEFl.

Para Cunha, o chumbo apresenta uma correlação com S¡O2, Fe:Og, AlzO:,

lVìnO, C e pH. Si, Al e Fe também se correlacionam com Ca e Na. K correlaciona-se

com Ca, Na e Fe. Dois elementos, o Co e Cr se destacam por apresentar também um

coeficiente de correlação significativo. Rubídio e estrôncio são correlac¡onados entre

si. Uma análise de fatores com rotação Varimax, considerando somente as var¡áveis

com coeficiente de correlação positivo, extra¡u três fatores cuja representaçäo gráf¡ca

é apresentada na Figura V.25
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Tabela V.19. - Pesos de cada fator resultante da análise em componentes principais

com rotação Var¡max, para a área de Cunha.

Val¡ável Fator 1 Fator 2 Fator 3

s¡o2
Al:o:
Fe2O3
Mno
[Ígo
Cao
Na2O
Kzo
TiOr
AS
Ba
Co
Cr
Cu
Pb
Rþ
Sr

Zr
c

pH
Are¡a
Argila

0,934
0,934
0,967
0,743
0,3 53
0,901
0,872
0,839
-0,316
-0,736
0,215
0,056
-0,079
0,418
0,893
-0,661
-0,372
-0,323
-0,'103
0,901
0,897
-0,287
0,364

0,183
0,'183
0,097
-0,620
-0,541
0,006
0,242
0,023
-0,161
0,629
-0,177
-a,87 4
-0,843
0,1 15
-0,181
0,067
o,270
-0,816
-0,104
0,'i 96
0,201
-0,921
0,901

-0,159
-0,159
0,043
-0,038
-0,098
0,035
o,'152

0,652
0,048
-0,177
-0,127
-0,1 73
o,812
-0,147
0,467
0,772
0,061
-0,931
-o,210
-0,219
0,126
0,'t04

Expl. Var.
Prp. Total

9,829
0,427

5,280
0.230

3,'1 3
0,1 36

% Tolal Var
Cumul. %

43,49
43,9 3

23,50
67,00

12,31
75,10

Fåclür Lùådirgs, Fårtor'1

Fr:rlÊt¡ün: VåritTãx nDrmålized

Extrertiûn: Prin riFal rùr'npùnentE

1.f

1.2
1.4-,]

Factor I

Figura V.25. - Representação gráfica da análìse em componentes pr¡ncipais para a

área natural de Cunha.

ú.È

t.4

.0 4

.0.8

Û.68,2- 0.1-u 6

A rg ili\

A5

190



Capítulo V - ApresentaÇão e discussão dos resultados.

O primeiro fator é const¡tuído por Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Pb e As expl¡cando

43,5o/o da variância. O segundo fator agrupou o cobalto e o cromo, vanád¡o, areia e

argila, e representa 23,5o/o da variância. O terceiro fator é representado por Cu, Sr e

Zr, explicando 12,3o/o da variância. Os pesos de cada um dos fatores resultantes da

análise em componentes pr¡ncipais estäo apresentados na Tabela V.19.

Para o PEFI, ex¡ste uma correlação com Si, Al, Fe, Na, Cr, Cu, Ti, C e pH. Na

correlaciona-se com Cr e Cu; Mg com Ti, Sr, C e pH; Ca com Rb e Zr. A análise de

fatores também permrtiu a extração de quatro fatores. A sua representação gráfica é

apresentada na Figura V.26.

O primeiro fator por Mn, Mg, Ca, Ti, Cr, Pb, Rb, Sr, h, C e pH. Este fator

exp¡¡ca 59% da variåncia. O segundo fator é representado por Al, Fe, Na, K, As, Cu e

a lrcçáo argila, explìcando 19olo da variåncia. O terceiro fator comporta os elementos

Ba e Zn, e expl¡ca 7,9o/o da variância. O vanádio isola-se no quarto fator que

representa 7olo da variåncia. A Tabela V.20. apresenta o peso de cada um dos fatores

extraídos da análise em componentes principars.

V.4.4.2. -Vatiação da concentração das espécies com a profundidade.

De modo geral, ver¡fica-se que as concentrações var¡am pouco com a

profundidade do perfil. Para melhor observar as variações geoquímicas de cada

elemento, estabeleceu-se uma nonnalização em relação a um elemento considerado

como imóvel. Nos perfis lateríticos, alguns elementos apresentam tal comportamento

geoquímico e podem conseqúentemente ser adotados como referênc¡as. E o caso, por

exemplo, do titânio, do tório e do zircônio.

Entretanto, em certos casos a sua imobilidade nem sempre é observada. Braun

et al. (1993) e Math¡eu et al. (1995) mostraram que o tór¡o é menos móvel que o titånio

e o zircônio. Entretanto, Cornu et al. (1999) mostraram que o tiiânio é susceptível de

migrar em uma escala centiméirica num ¡ntervalo de um ano. Além disso, Oliva et al.

('1999) mostraram que a presença de matér¡a orgânica é susceptível de mobil¡zar o

zircônio e o tório. Cons¡derando estes trabaìhos, escolheu-se o t¡tânio como o melhor

elemento de referência, para a normalizaçâo a f¡m de melhor evidenciar o

comportamento dos elementos ao longo do perfil.

O Ti apresenta uma diminuição de concentração nos primeiros hor¡zontes dos

perfis estudados (Tabela V.16.). Sendo considerado como estável, a dim¡nu¡çäo do

titânio pode ser relacionada a d¡versos processos: um aporte de matéria por via

atmosférica, a recrclagem de elementos pelas plantas (Lucas, 200'1), e/ou a uma maior
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Tabela V.20. - Pesos de cada fatores resultantes da análise em componentes

principa¡s com rotação Varimax normalizada, para a ârea do PEFI.

Variável Fator 1 Fator 2 Falor 3 Fator 4

sio2
AI2O3
Fe2O3
MnO
NilgO
CaO
Na2o
K:O
T¡O?
AS
Ba
Cr
LU
Pb
Rb
Sr

Zt
Zn
c

pH
Areiâ
Arg¡la

0,ô71
0,646
0,646
-0,761
0,743
-0,903
0,373
-0,332
0,870
-0,140
-0,292
0,710
0,31 8
0,813
-0,872
0,941
-o,327
-0,948
0,293
0,870
0,870
-0,696
0,481

0,693
0,719
0,719
-0,102
0,331
-0,054
0,895
0,912
0,341
0,807
0,'t62
0,589
0,916
-o,420
"0,437
0,099
0,023
-0,0ô6
0,223
o,341
o,341
-0,201
0,767

0,118
0,1 19
0,119
0,371
-0,353
-0,080
0,1 19
0 ,'t 46
0,094
-o,17 4
o,822
0,162
0,096
-0,348
-0,035
0,057
-0,249
-0,014
0,908
0,094
0,094
0,2 35
0,202

0,104
0,089
0,089
-0,398
0,376
0,'109
-0,046
-0,008
o,248
0,483
0,391
-0,039
-0,091
0,044
0,001
0,152
-0,882
-0,089
-0,099
0,248
0,248
-0,590
o,312

Expl. Var.
Prp. Total

10,59
0,460

6,544
0.285 0.097

2,1 86
0,095

% Total Var
Cumul. %

59,1 5
59,50

7 ,940
86 45

19,3ô
78,51

7 ,153
9 3,61

Fâttúr Loãdinqs. Fact'ï 1

l?rtatirln: VarimäN nürmälizrr d

EHtr,,rctiún: Principål cùmpûnents

(\ 0.4

Ìi û?

0

-tl. )
-Û.4

-t] 6
-1 .1

FùùÌor 1

Figura V.26. - Representação gráfica da análise em componentes principais para a

área urbana do PEFI.
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hidratação de m¡nerais nos horizontes superficiais, comprovada pela variação de LOI

(Tabela V.16.)

Os resultados, apresentados sob forma gráfica na Figura V .27 ., mostram que

nos horizontes de superfícìe, ver¡fica-se um aumento acentuado dos teores de perda

ao fogo (LOl) e SiOz e reduções nos de AIzOs, e Fe2O3 tanto para o perfil de Cunha
quanto do PEFI. O aumento de LOI (-12o/o) é maior do que o esperado em função do

teor de matéria orgânica, que nesta profundidade s¡tua-se em torno de 1,1o/o de
carbono, corespondendo a 2,2o/o de matéria orgânica (Duchaufour, 1991). A

determinação do conteúdo em matéria orgånica pode ter sido subestimada, ou então,

nesta profundidade esse aumento é devido à presença de uma quantidade maior de

minerais hidratados, o que é mais provável. No pEFl, a variação da perda ao fogo
(Lol) nos primeiros 45 cm de solo é coerente com a variação de matéria orgânica com

exceção dos primeiros centímetros, onde os valores de carbono apresentam_se

anormalmente baixo. seja no perfil de cunha ou no perfil do pEFl, a razão siozfiioz
aumenta, provavelmente devido a um aumento de quartzo nos horizontes de

superfície ou, a um aumento do teor em cao nita acompanhado por uma diminuição

da gibbsita. No PEFI, as razões Al2O3/TiO2 e Fe2O3/TiO2 apresentam variações
¡nsign¡ficantes (menos nos pr¡meiros 5 cm, onde uma nítida diminuição ocorre,
princ¡palmente para a razäo A12O3/Ti02).

A avaliação da mob¡lidade dos elementos traços também foi realizada

considerando as razões elemento/Titânto. Os elementos As, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, pb,

Rb, Sr, V, e Zn são destacados por ter sido medldo nas amostras de aerossóis.

Nos dois perf¡s o Sr e Zr apresentam um comportamento similar com o do Ti, o
que corrobora o uso do Ti como elemento estável.

Ëm Cunha, alguns elementos apresentam variaçöes significativas nos

horizontes de superfície: Rb e Ba aumentam, e, pb e As d¡minuem nos hor¡zontes

superficiais, e, Ni, co e cr aumentâm de f o a 20 cm. A análise granulométrica

mostrou que nesta profundidade o teor de areia aumenta enquanto que o teor de argila
diminui. o pH também aumentou neste horizonte comparando-o com o horizonte
acima. Essa observação poderia explicar essa diferença de comportamento dos
elementos traços nesse horizonte. Além disso, nesta profundidade, o níquel

apresentou um valor muito alto enquanto que para o resto do perfil, o e¡emento não foi
detectado. sugere-se que este valor seja descartado, pois ele deve estar dev¡do a um
erro analítico. o chumbo aumenta progressivamente com a profundidade. segundo
cambier (1994), a concentraçåo dos elementos traços em solos não contam¡nados

varia pouco ou aumenta regularmente com a profundidade, enquanto que uma

contaminação geralmente afeta os horizontes superiores.
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Figura V.27. - Comportamento dos elementos maiores e traço ao longo dos perfis de

Cunha e do PEFI.
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No PEFI, o compodamento dos elementos é muito diferente que no perfil de
cunha, exceto para o sr, relat¡vamente estável, e o bár¡o cuja concentração diminui
com a profundidade. o comportamento do arsênio, do cobre, do chumbo, do rubídio e

do z¡nco é muito inconstante ao longo do perfil. observa-se um enriquecimento em zn,
Pb e cu nos horizontes superiores. o arsênio exibe uma forte diminu¡ção nos
horizontes superficiais. A partir de 2s cm de profundidade, o comportamento desses
elementos torna-se muito irregular. o rubídio, o cobre e o arsênio apresentam um
aumento progressivo de baixo para cima nos prime¡ros s0 cm. o cobre e o chumbo
âpresentam variações corelatas de 80 a 40 cm, com valores mÍnimos ao redor de
50cm.

Para os outros erementos traço, observa-se um aumenio dos teores entre 60 e
'10 cm, com um máximo ao redor de 7,5 cm e forte diminuição a 2,S cm. lsto pode ser
relacionado a um enriquecimento por via atmosférica. os compostos depos¡tados na
superfície do solo podem ser parcralmente deslocados em profundidade, por

transporte de partículas ou outros processos. As diminuições de teores verif¡cadas ao
redor de 2,5 cm devem estar assoc¡adas aos aumentos observados a 7,5 cm e, são,
provavelmente, devidas a lessivagem dos elementos, por exemplo, sobre forma de
compostos organometállcos e posteriormente mineralizados.

Assim, os horizontes supediciais do pEFl sugerem um enr¡quec¡mento em
chumbo, cobre e zinco principarmente. É importante rembrar que nesta área, uma
indústria siderúrgica que operou duranie muitos anos, além de eliminar gases e

vapores pelas chaminés, l¡berou constantemente mater¡al particulado que, depositado
nas áreas circundantes pode ter induzido um enriquecimento em metais nos

horizontes superficiais do solo. Na área do lnst¡tuto Botån¡co pertencendo também ao
PEFI' struffaldi de Vuono et al. (1984) estudaram o impacto dessa siderúrgica em
atividade na época, e comprovaram o seu papel na deposiçäo de elementos
prejudicais ao ecossistema estudado, particularmente para o chumbo, o cobre, o
zinco, o cromo e o níquel.

Li e Thornton (2001) em um estudo sobre soros contam¡nados por ativ¡dades
de mineração e fundiçåo observaram uma correlação entre pb, Fe e Al através dos
óxidos de ferro e alumínio. os autores sublinham também que os óxidos de ferro
possuem um papel fundamental na retenção de meta¡s traços nos solos.

segundo uma revisão apresentada por Matos (199s), o chumbo apresenta me¡hor
correlação com o teor de argila, o pH e soma de bases ou cálcio trocável. o cobre, o
pH, a soma de bases, o teor de matéria orgântca e CTC são os parämetros com os
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Capítulo V - Aþresentacão e discussão dos resultados.

quais ele se correlac¡ona stgn¡ficat¡vamente, enquanto que para o z¡nco, melhores

correlações ocorrem com o pH, CTC, superfície específica e os óxidos de ferro.

Matos et al. (2001) estudaram solos bras¡leiros e ev¡denciaram que o zinco e o

cádm¡o possuem a ma¡or mob¡lidade e a menor adsorção nos solos enquanto que pära

o cobre e o chumbo é o contrár¡o que ocorre, ou seja, uma menor mobilidade e uma

maior adsorção. Além d¡sso, os metais pesados são muito mais adsorvidos no

hor¡zonte A de superfície que nos hor¡zontes B e C subjacentes. Os autores sublinham

ainda que a mobilidade dos elementos diminui com o aumento do pH.

Num estudo mais recente realizados em solos urbanos de Hong Kong (Li et al.,

2001; Chen et al., 1997), a presença de Pb, Zn e Cu também fo¡ evidenciada, além de

As e Cd. Confrontando-as com as concentrações obt¡das no perfil do PEFI, conforme

apresentado na ïabela V.2'1., observa-se que no PEFI as concenirações são inferiores

as concentrações encontrados nos solos de Hong Kong. Valores de alerta foram

estabelecidos pela CETESB, como sendo a menor concentração susceptível de

causar alguma f¡totoxicidade foram comparados com os resultados obt¡dos. Ass¡m, o

solo do PEFI não apresentou teores que ultrapassassem os valo¡es de alerta

estabelecidos, rndicando que se houver contaminação do solo por via atmosférica

essencialmente, ela a¡nda não apresenta riscos.

Tabela V.21. - Comparação entre as concentrações em metais traços obtidas nos

horizontes de superfíc¡e para o perfil do PEFI, um solo urbano em Hong Kong e os

valores de alerta para os solos do Estado de Säo Paulo, segundo a CETESB (2000),

Elemento PEF¡.
Hong Kong

chen et al. (1997) Li et al. (2001)
CETESB

AS

Ba

Co

Çu

Cr

Ni

Pb

Zn

12,3

1 15,7

3

¡o

66,3

nd

12,3

150,7

16,5

16,1

89,9

58,8

24,8

93,4

168

t5

150

25

60

75

30

100

300
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Contudo, a partìr das considerações que foram feitas sobre os resultados obt¡dos,

podemos af¡rmar que os solos de Cunha e do PEFI são muito parecidos. Entretanto,

ex¡stem algumas d¡ferenças entre os dois perfis em relaçäo com o comportamento dos

elementos:

- em Cunha, os hor¡zontes superficiais são enr¡quecidos em Ba, e, ao longo do

perfil, observa-se um enriquecimento em Rb que, como o aumento de Ni, Co,

Cr entre '10 e 20 cm não puderam ser explicados;

- no PEFI, um enriquec¡mento de Rb, Ba, Cu, Co e Zn foi observado, enquanto

que V, As e Cr dimìnuem. A irregularidade do comportamento do Pb, Zn e Cu

não fo¡ também explicada.

Entretanto, o comportamento diferenciado dos elementos traço no perfil do PEFI,

pode ser relacionado a aportes atmosféricos de curto alcance, proveniente da indústrìa

siderúrgrca vizrnha, ou, a aportes atmosféricos de mais longo alcance.

V.4.4. - Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos

Como comentado no Capítulo ll, a maior fonte de contam¡nação dos solos

pelos HPAs é a deposição seca e úmida a partir da atmosfera (Suess, 1976; Trapido,

'1999). Quando as suas emissões no amb¡ente excedam suas capacidades de

degradação, uma acumulação s¡gn¡f¡cativa pode ser observada na superfície dos

solos, corpos d'água e plantas. À/ìuitos autores concordam em consiatar que a maioria

dos HPAS concentram-se no hor¡zonte humífero do solo (Trap¡do, 1999; Jones et al.,

1 989; Maliszewska-Kordybach,'1 996).

Segundo Vogt et al. (1987), as concentraçöes de HPAs nos solos é relacionada

com suas concentraçöes na atmosfera. Na cidade de São Paulo, Martinis et al. (2002)

determinaram a concentração de HPAs no material particulado atmosférico. Os

resultados obt¡dos indicam que suas concentrações variam entre 0,8 ng.m-3 (perylene)

e 12,8 ng.m'3 (benzofluorantenos). A soma dos HPAs individuais ¡dentificados na

atmosfera de São Paulo, situa-se em torno de 95,5 ng.m-t. Os compostos que

apresentaram maiores concentrações foram os benzo(b) e benzo(k)fluorantenos,

seguidos em ordem decrescente de concentração pelo pireno, naftaleno, fluoranteno,

criseno, fluoreno, acenafteno, benzo(a)antraceno, indeno('1 ,2,3-cd)p¡reno,

benzo(ghi)perileno, benzo(a)pireno, acenaft¡leno e d¡benzo(a)antraceno.

As concentrações obtidas nas amostras de solo coletado em Cunha e no PEFI

esião indicados na Tabela V .22.

De modo geral observa-se que as concentrações dos HPAs no solo são 4 a 6

vezes mais altas no PEFI do que em Cunha.
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Em Cunha, os compostos mais leves (acenaftileno, acenafteno, fluoreno e

fenantreno) foram detectados e não apresentaram uma grande variação de

concentração entre 5 e 20 cm de profundidade. O fluoranteno e o pireno também

foram detectados, e apresentaram também valores de concentraçäo relattvamente

constantes ao longo do perfil. As concentrações dos HPAs totais variam entre 5,3 e

6,3 pg.kg"1. Segundo GonzalezVila et al. (1991) e Simoneit (1984), o naftaleno,

fenantreno e fluoreno são oriundos da queima de bromassa e particularmente da

combustão de pinheiros. Com cautela, dev¡do ao fato de que um número restrito de

amostra foi anaì¡sado, pode-se suger¡r que na área natural de Cunha, devido ao uso

freqüente de lareiras, os HPAs encontrados nos solos podem ser oriundos de queima

de b¡omassa.

Tabela V.22. - Valores de concentração de HPAS, em pg,kg-1, obtìdos nos solos de

Cunha e do PEFI.

PEFICUNHA

Composto 0-5 cm 0-10 cm 10-20 cm 0-5 cm 5-10 cm 10-20 cm

Nafataleno

AcenaÍtileno

Acenâfteno

Fluoren o

Fenantre no

Antraceno

Fluoranteno

Pireno

Benzo(a)antraceno

Criseno

Benzo(b+k)fluoranteno

Benzo(a)p¡reno

Indeno(1,2,3-cd)p¡reno

Dibenz(a, h)antraceno

Be nzo(g h i)pe rile no

0,75

1,50

1,50

0,75

0.75

0,75

1,50

1,50

0,75

1,50

0,75

1,50

1,50

0,75

1,50

0,75

o,75

1,50

1,50

't,50

0,00

7 ,50

0,00

0,75

2,25

3,00

3,00

1,50

0,00

0,7 5

2,25 0,75

'1,50 1,50

'1 ,50 '1 ,50

I ,50 '1 ,50

0,00 0,00

14,3 6,00

0,75 0,00

4,50 0,00

3,00 2,25

5,25 0,00

0,75 2,25

0,00 0,00

7,50 1,50

45,0 21,0ÐHPAs 6 2q 6,00 6,75 24,0
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No PEFI, quase todos os compostos foram detectados' exceto o naftaleno, o

antraceno e o d¡benz(a,h)antraceno. os compostos de peso molecular mais alto (4 a 6

cíclos aromáticos) apresentaram vaìores variando entre 0,75 e 14,3 pg kg'r" A

concentração dos HPAs tota¡s varìa entre 21 e 45 ¡rg.kg-1. Entretanto' as

concentrações foram mais altas entre 5 e 10 cm de profundidade Considerando o fato

de que a interação da superfície do solo é mais ¡ntensa nos primeìros 5 cm do perfil,

concenirações mais baixas de compostos ma¡s leve e mais voláteis eram esperada. o

fluoranteno, o benzo(a)p¡reno e o benzo(ghi)per¡leno apresentaram as concentrações

mais altas nesta pfofundidade. Embora a maioria dos compostos individuais de HPAs

såo or¡undos de diversos processos de combustâo, estudos do solo em áreas urbanas

mostraram que o benzo(gh¡)per¡leno e o indeno(1 ,2,3-cd)pireno eram predominantes e

foram associados com as emìssöes veiculares e a intensidade do tráfego (Katz e

Chan, 1980; Yang et al., 1991)e, Barcan et al. (2000) associaram o benzo(a)pireno

com emissöes de turbinas de aviões.

Embora a composição em HAPS do mater¡al particulado atmosférico coletado

não tenha sida concluída devido à numerosos problemas analíticos, os resultados aqui

estimados sugerem novamente o quanto a área do PEFI é submetida à influência

urbana e ao seu intenso tráfego de veículos.

V|.4. - CoMposrçAo auiMlcA DAs ÁcuAs Do solo

Vl.4.1 . - Espécies inorgånicas

A solução que circula no solo age não somente como um efic¡ente agente

físico-químico, mas serve também para o ttansporte de substáncias orgânicas e

minerais. No perfil do solo, três tipos de água podem ser descriminados: a água livre

do solo, que ocupa a porosidade grosse¡ra, a água interstic¡al que envolve as

partículas e a água de constituição dos componentes do solo. No caso deste estudo, a

utilização de caixas lisimétricas perm¡te somente a coleta da água l¡vre que percole o

solo por gravidade, após um evento chuvoso.

Em Cunha, 38 amostras foram coìetadas durante o verão, do dia 20 de janeiro

de 2ooo até o d¡a 12 de abril de 2000. Durante a estação seca de ¡nverno, somente 4

amostras foram coletadas entre os dias 09 e 29 de agosto de 2000. A Figura V 28

indica os d¡as de coleta realizada durante o período de amostragem, e a precipitação

ocorr¡da durante este mesmo período.
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No PEFI, 8 amostras foram coletadas durante esiação chuvosa de veräo,

sendo o período de coleta ¡niciado no dia 24 de fevereiro de 2000 e concluído no dla

03 de abril de 2000. No inverno, '16 amosiras foram coletadas a partir do dia 22 de

junho de 2O0O até o dia 05 de setembro de 2000. Os dias de coleta e a precipitação

ocorr¡da durante o período de amostragem estão apresentados na Figura V.28. Os

volumes coletados apresentaram uma evolução clássica de fluxos vertÌcais,

característicos de solos lateríticos, ou seja, os volumes coletados foram mais altos em

superfície que em profundìdade.

Nestas águas, foram analisados os elementos nutr¡entes (K, Ca, Mg' N e S) e

micro-nutrientes (Cu, Fe, Mn, Zn e CI). No solo, a maior parte do potáss¡o, cálcio e

magnésio encontra-se sob forma não disponível para as plantas, ou seja, cont¡dos nos

minerais primár¡os const¡tu¡ntes das rochas, e secundár¡os, como as argilas, por

exemplo. A través do ¡ntemper¡smo, K, Ca e Mg são liberados na solução do solo sob

a forma de cátions. A maior parte do nitrogênio do solo encontra-se sob a forma

orgânica (proteínas, amino-ácidos, ácidos nucléicos, etc.). Ele se torna assimilável

pelas plantas após um processo de mineralização que leva a formação do íon amônio

(NH¿.), seguido por um processo de nìtrificação dando origem ao íon n¡trato (NO3")

Para o enxofre, as fontes primárias no solo são as rochas igneas onde ele pode ser

encontrado sob a forma de sulfatos, mas ele pode também ser oriundo de fontes

orgânicas.

Porém, o dióx¡do de enxofre (SO2) presente na atmosfera, combinando-se com

a água e formando HzSO¿ é levado ao solo através das precipitações, o que torna

também a atmosfera, uma fonte ìmportanie de enxofre no solo. A forma disponível

para as plantas é o ånion SO¿2'.

No que concerne os meta¡s pesados, as suas distribuições dependem de suas

solubrlidades e da formação de complexos soìúveis com a matéria orgânica. Os

elementos apresentam-se sob a forma de cátions ou ânions, sob a forma de

hidróxidos, menos solúveis, ou sob a forma de sais.

Considerando as profundìdades nas quais as águas de percolaçåo do solo

foram coletadas, realizou-se uma estatíst¡ca dos resultados obtidos para cada espécie

analisada, calculando-se o valor méd¡o, o desvio padrão e os valores máximo e

mínimo, em cåda local de amostragem, e cada estação. Os resultados das

concentrações méd¡as obt¡das para os cát¡ons, ânions e metais nas águas de

percolação dos solos de Cunha e do PEFI estão apresentadas na Tabela V 23 e sob

forma gráfica na Fìgura V.29.
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cada período de coleta de água de percolação do solo, em Cunha e no PEFI.

I

l

201



Tabela V.23. - Estatísiica da composição química média das águas de percolação do solo coletadas em Cunha e no PEFI

durante os períodos de verão e ¡nverno de 2000. (Valores em ¡rM).

(pM) MA Desv

Na' 4,41 3,49 0,00 11 ,5 95,4 11,3 83,8

K. 1,14 1,77 0,00 7.26 40,1 10,4 29,8

Mg't I ,89 2,07 o,oo 7 .33 55.3 17,0 38.0

ca2' a,z6 5,95 o,oo 25,6 s8,7 44,9 38,8

NH4. 13,3 19,8 0,oo 72,1 6,11 9,56 o,oo

cl 8,26 5,23 0,00 24,3 77,1 36,7 39,2

NOr 27 .0 24,0 0,00 90,6 403 138 220

sor2 5,26 2.43 O,O1 11 ,7 11,4 3,23 7 ,67

Fe2- 0,46 o,5o o,oo 2,54 0,34 0,11 0,22

cu2' o,o5 o,o3 o,oo 0,17 o,o2 o,o2 o,oo

zn2. 0,28 0,3'l o,oo 1,03 o,oo o,o'i o,oo

Mn2. 0,41 0,26 o,oo 1,11 3,26 1,07 2,oo

Verão (n=38)

CUNHA

lviin MA Desv. l\ilin. lvlax,

lnverno (n=4)

MAjÌÉd¡aãritrnétic4 Desü.i desvio padrão; Min.: mínimo; Max.: máximo; n: número de amostras.

N)o
N

106 12,2 7 ,35

50,7 9,85 3,30

71,9 34,7 12,4

126 46,9 9,19

17 ,3 71 ,4 135

124 64,9 61,7

546 25,6 29,5

15,1 55,2 33,2

0,46 0,30 0,44

0,04 0,06 0,05

0,01 0,21 0,43

4.33 0,05 0,1 3

f\¡A Desv. l\¡in. Max

Verão (n=8)

PEFI

4,83 24,2

7.07 '16,1

16,1 52,7

33,3 58,9

0,00 345

22,5 202

0,00 68,8

22,3 107

0,00 1,24

0,00 0,12

0,00 1,20

0,00 0,36

lnverno (n=16)

MA Desv. l\ilin. Max.

140 72,3 0,51 274

162 95,2 2,08 349

147 147 11,s 396

1 1 8 77 ,0 6,66 289

262 31ô 0,40 1149

344 185 59,1 670

89,8 44,3 23,7 159

197 71 ,1 64,3 317

0,38 0.17 0,11 0,83

0,11 0,03 0,0s 0,19

0,26 0,41 0,00 1,36

1,35 1,33 0,00 5j2
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Comoesperado,osresultadosindicamqueasconcentraçöesdosíonsmaiores

analisados säo muito mais altas no PEFI do que em cunha e mais altas no invemo do

quenoverão.Paraosmetaistraço,asconcentraçöessãomaisaltasemCunhado

que no PEFI, tanto durante o veräo como durante o inverno'

Noperíododeinverno,menoschuvosoqueoverão,alavagemdaatmosferaé

reduzida e menos eficiente na remoção de poluentes, o que induz uma concentração

dasespéciesquímicasnoar.Nestaestação,devidoàdeposiçãotantoporviaseca'

como por via úmida de espécies de origem antrópica ou natural, pode ocorrer uma

acumulação das mesmas na superfície do solo As águas de percolaçäo do solo se

encarregam então de transfer¡-las ou lixiv¡a-las através do perfil pedológico. No caso

dosmetais,asconcentraçõesmaisaltasemCunha,provavelmente,encontra-se

associadaàcomposiçãodosolo'Defato,asanálisesmostraramqueosolodeCunha

tem mais ferro e cobre que o solo do PEFI. Entretanto, em Cunha, os teores de

manganês são mais ba¡xos e o zinco nåo foi detectado, o que pode ¡ndicaf uma outÍa

or¡gem para estes elementos. No entanto, as concentrações obtidas nas soluções de

percolaçäo do solo såo relativamente ba¡xas, o que já foi observado no caso de solos

naturais (Murphy et al., 1998; Cornu, 1999; Dauga' 2000)'

Nas águas de Cunha, no veräo, os Íons major¡tários säo NOi' NH¡*' e Fez*'

Mn2* e Zn2" para os meta¡S; no inverno o íon NO¡- e o Mn2* apresentam os valores

mais altos. No PEFI, as espécies predominantes durante o verão, são os íons SO¿2-'

Cf , NH4* e Ca2*, e F e2* e Zn2* para os meta¡s. No inverno, SO42-, Cf , NHa* e Mn2*

predominam nas águas de percolaçåo.

N¡trato e amônio

Comparandoasduasestaçöes,onitratoé93%maisaltonoinvernodoqueno

verão em cunha, e, 910/o fiais alto no ¡nverno do que no verão no PEFI. comparando

os dois locais de estudo, o nitrato é cerca de 5 vezes mais alto em cunha no inverno e

quase equivalente no verão (diferença de somente 5% entre cunha e o PEFI). o

amônio é 540/o mais alto no verão do que no inverno em cunha, e 730lo ma¡s alto no

¡nverno no PEFI. Comparando os dois locais, no verão, o amôn¡o é cerca de 5 vezes

mais elevado no PEFI do que em cunha e, no inverno, cerca de 43 vezes mais alto no

PEFI do que em Cunha.

NaáreanaturaldeCunhaapreponderânciadoíonnitratonaságuasde
percolaçäo do solo tanto no inverno quanto no verão pode ser considerada como

caracteristica do funcionamento de um solo em condiçöes naturais, pouco afetado por

atividades antróplcas. As fontes ma¡s prováveis do n¡trato são biogênicas ou

meteór¡cas. A incorporaçäo do nitrato b¡ogènico dos solos nas águas de drenagem
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depende das variações sazonais de pluviosidade e temperatura, da natureza da

cobertura vegetal, do pH das águas de percolação, da intensidade da amonificação,

etc. (Guimarães, 1995). Sendo Cunha uma área com intensa cobertura vegetal, pode

se supor que a origem natural (biogênica) do nitrato seja preponderante.

No solo, a decomposição da matéria orgânica pela atividade m¡crobiana é favorecida

pelo clima quente e úmido, no caso das regiões trop¡cais Assim, a produçåo de

húmus é continua e sua mineralizaçäo rápida.

Os nitratos são muito sensiveis à lixiviação. Assim, o amônio tende em se

acumular nos hor¡zontes superf¡c¡ais onde ele pode também sofrer perdas por

evaporação para atmosfera, enquanto que o nitrato é perdido pela drenagem

superficial das soluções (Guimarães, 1995). A precip¡tação constante e elevada

favorece esta drenagem, condicionando uma lixiviação rápida- Deste modo, se

justificam as concentraçöes elevadas de nitratos nas águas de percolaçäo do solo em

Cunha.

No PEFI, a concentração média de amônio nas águas de chuva'

correspondendo ao período de estudo das águas de percolaçäo do solo, foi 71% mais

alta do que em Cunha, durante o inverno de 2000 (Forti, comunicação pessoal).

Assim, sugere-se que além da contribuiçäo do solo, a precipitação constitu¡ uma fonte

significativa de amônio para o solo.

Sulfato

No PEFI, a concentração do sulfato no veräo e no inverno é 10 e 2o vezes

mais alta respectivamente, do que em Cunha. Este fato, provavelmente, pode estar

associado com aportes atmosféricos através da deposição de partículas e da chuva.

Entretanto, seja na área natural ou na área urbana, comparando as duas estações

consideradas, as concentraçöes de sulfato nas águas de percolaçåo do solo são cerca

de 2 a 3 vezes mais altas durante o inverno do que durante o verão.

No PEFI, durante o inverno e o verão, o sulfato é um dos elementos

predominantes, além do cloreto e do amônio. Embora o SO¡2- resulte da oxidaçäo de

sulfetos nas rochas e possui uma contribuição biogênica, o enxofre antropogênico'

segundo Guimarães (1995), representa quatro vezes a quantidade de enxolre

naturalmente mobilizado no meio ambiente. Assim, a prec¡piiação ácida é uma das

responsáveis pelo aporte destas espécies nos solos. A área urbana do PEFI, muito

mais exposta às fontes antróp¡cas que a área natural de Cunha, caracterizou-se com

concentrações ma¡s altas em SO¿2-. Nas águas de chuva para o período

correspondente às coletas de inverno, a concentração média do sulfato foi 88% mais
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alta no PEFI do que em Cunha (Forti, comunicação pessoal), o que justifica esta

h¡pótese.

Cloreto e sódio

Comoparaamaioriadoselementosanalisados,asconcentraçõesdecloretoe

sódionaságuasdepercolaçãodosolosãomaisaltasduranteoinvernodoque
durante o verão. Essa diferença entre as duas estações varia entre 80 e 90% para o

cloreto e entre 90 e 95% para o sódio. Embora Cunha seia muito mais exposta à

chegada de parcelas de ar de origem marítima do que o PEFI, dev¡do a sua maior

proxìmidade do oceano, observa-se que tanto para o cloreto quanto para o sódio' as

concentraçöes são mais altas no PEFI do que em Cunha: para o cloreto' as

concentrações säo 4,5 e I vezes mais altas durante o ìnverno e o verão

respectivamente, enquanto que, para o sódio, as concentraçöes são 1,5 vez mais altas

no inverno e 3 vezes mais altas no verão. o cloreto é muito mal ret¡do nos solos e

fortemente lixiviado. Segundo Boyer (1982), o cloreto presente em solos lateríticos é

princ¡palmente oriundo de fontes marinhas. Entretanto, fontes continentais não devem

ser descartadas, pr¡ncipalmente na área do PEF!, que sofre as influências nefastas da

área urbana. Assim, sugere-se que a presença destas espéc¡es químicas nas águas

dosolopodeserassociadacomasentradasatmosféricastantonatura¡S(bf¡sa

marítima) quanto antróPicas.

Potassio, cálcio e magnésio

Para essas três espécies, as concentraçöes nas águas de percolaçäo do solo

são mais altas durante o inverno do que durante o veräo para as duas áreas

estudadas. Entretanto, a diferença entre as duas estaçöes considefadas é muito mais

marcada para Cunha do que para o PEFI: em Cunha, as concentrações de K*' Mg2* e

Ca2* são 35, 30 e 1O vezes mais altas, respectivamente' durante a estação seca do

que durante a estação chuvosa; no PEFI, as concentrações dessas espécies são 16' 4

e 2,5 vezes mais alta durante o inverno. comparando ainda as duas áreas entre si, as

concentrações são maÌs altas no PEF| do que em Cunha, para as duas estações

A presença dessas espécies nas águas de percolaçäo do solo pode ser

relacionada a dois processos, deposição atmosférica seca ou úm¡da e a sua liberação

nasolução'apartirdaalteraçãodosmineraisprimários.Asconcentraçõesdesses

íons obt¡das nas águas de chuva e no extrato aquoso do mater¡al particulado

atmosférico apresentaram a mesma variação entre a área natural e a área urbana bem

como entre as duas estações do ano consideradas. Assim, a confibuição dessas

espécies via atmosférica nåo deve ser descartada. No solo, as concentrações obtidas
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para o fundo pedológico säo mais altas no PEFI para o cálcio e o magnésio' e

equivalentes entre as duas áreas para o potássio. Durante os períodos de verão, as

precipitaçöes são mais altas e por conseqüênc¡a, os volumes de águas percolando o

solo também, o que pode induzir uma diluição das espéc¡es l¡beradas a partir dos

constituintes do solo e, conseqÙentemente, apresentar teores mais baixos do que no

¡nvemo.

Manganês

As concentraçöes de Mn2* nas águas do solo são mais elevadas em Cunha do

que no PEFI (88% no verão e 590/o no inverno) e mAiS altas no inverno em relação ao

veräo (87% e 960/0 para Cunha e o PEFI, respectivamente)'

DuranteoperíododeVerão,devidoàprecipitaçõesma¡saltasdoqueduranteo

inverno, os volumes de águas que percolam o solo aumentam' o que pode implicar na

diluição do Mn2* liberado e se traduzir em teores mais ba¡xos na solução durante este

período.

Alémdisso,acomposiçäoquimicadafraçãosolúveldaspartículas
atmosféricas apresentou teores em Mn2* mais altas em Cunha do que em São Paulo,

tanto no ¡nverno como no verão. As águas de chuva mostram valores mais altos em

cunha do que no PEFI no verão e valofes despreziveis em ambos os locais no

¡nverno. Assim, sugere-se que os aportes atmosféricos via deposição seca e a

alteração dos minerais primários podem ser responsáveis por essas difefenças de

composição química das águas de percolaçäo.

Feno e zinco

Em Cunha, durante o per¡odo de veräo, o feno predominam nas águas de

percolação do perfil de solo. Neste periodo as concentrações såo 260lo mais altas do

que durante o inverno.

NoPEFI'asconcentraçõesdoferroedozincosãomaisaltasduranteo
inverno em relação ao verâo (21o/o e 19%, respectivamente). comparando as duas

áreas estudadas, obsefva-se que as concentraçöes são mais altas em cunha durante

o veråo (35% e 25%, respectivamente) e mais altas no PEFI durante o invemo (11% e

100%, respectivamente).

O feno forma complexos e quelatos com a matéria orgånica os quais são

responsáve¡s pela migração do elemento em profundidade na med¡da em que eles

mesmos são capazes de migrar (Me|o,2001).

O zinco, na forma Zn2* é pouco adsorv¡do no solo e é considerado como o

elemento mais móvel dos metaìs no solo (Alloway e Ayres, 1993; Wilson e Bell, '1996).
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Deste modo, a presença destes elementos nas águas de percolaçäo do solo se

justificam devido à intensidade maior da lixiviação no veråo

Cobre

Comparando as duas estaçöes, as concentraçöes de cobre nas águas de

percolação dos dois perfis estudados såo maìs altas durante o inverno no PEFI e, ma¡s

altas durante o verão em Cunha. Entretanto, seja no inverno ou no verão' as

concentraçöes são mais altas no PEFI tomparando-as com Cunha (82o/o e 17o/o,

respectivamente). Como as concentraçöes do cobre nas águas de chuva são muito

baixas tanto no PEFI como em Cunha, a sua presença nas águas de percolação do

solo deve provavelmente ser associada com a deposiçäo atmosférica seca ou ao seu

teor no perfil de solo estudado. No mater¡al particulado atmosfér¡co, a análise do

extrato aquoso mostrou que as concentrações de cobre säo mais altas no PEFI do que

em Cunha seja durante o inverno ou dulante o verão' Entretanto, a concentração de

cobre no fundo pedológico de Cunha é mais elevada do que no PEFI (cerca de 50%)

ou que sugere que a presença de cobre nas águas de percolação pode ser

relacionada ao solo enquanto que no PEFI, é a deposição aimosférica que pode ser

responsável pela presença do cobre na soluçäo do solo.

Segundo Duchaufour (1991), os fenômenos de diluição (em perÍodo úmido) ou

de concentração (em perÍodo seco) das soluções do solo possuem uma grande

influência sobre os fenômenos de trocas. Se a diluição ocorre, os cátions

monovalentes absorv¡dos (por exemplo, Na*) são substituídos por cát¡ons b¡valentes

(por exemplo, Ca2*) e passam em soluçäo: eles são então facilmente carreados pelas

águas de drenagem. O contrário ocorre durante a estação seca, mas, neste caso, os

íons bivalentes liberados não podem ser carreados devido à ausência de drenagem ou

a sua menor eficiência. Assim, certos íons do complexo de absorção passam em

solução e são substituídos por outros Íons que estavam na solução (adsorção).

Com o objetivo de associar a contribuição da precip¡tação com a variação na

composiçäo quimica das águas de percolação do solo, foram calculados os valores de

depos¡ção úmida das espécies químicas consideradas, segundo a relaçäo:

Qi (pM m-'?) = Ci (Fmol L-1) " V (L m-'?)

onde, Ql é a deposição via úmida das espécies iônicas i, Cl é a concentração das

espécies i na água de chuva e V é o volume de precipitação.
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Para tal, foram considerados os dados de concentração dessas espécies

quimicas obtidas em águas de chuva coletadas semanalmente em Cunha e no PEFI

(Fort¡, comunicação pessoal).

Em Cunha, os dados utilizados correspondem ao período de coleta do 12 de

abril de 2000 até o 05 de outubro de 2000, lnfelizmente, estes dados não

correspondem exatamente ao período no qual foram coletadas as águas do solo. No

entanto, eles permitem est¡mar o quanto a deposição úmida pode remover as espécies

químicas a partir da atmosfera.

No PEFI, foram considerados os dados obtidos no período de coleta iniciado no

dia 02 de junho de 1999 até o dia 20 de setembro de 2000, período no qual se inserem

as coletas da água do solo realizadas neste estudo. Os resultados foram separados

em outono e inverno para Cunha, e ¡nverno e verão para o PEFI, conforme

apresentado na Tabela V.24.

IabelaY.24. - Valores médios de deposição úmida (em ¡rM.m-2) em Cunha e no PEFI

em funçåo da estação do ano considerada. (Forti, comunicação pessoal).

Outono 2000 lnverno 2mO

(1210+241ærú) (24¡lG2O/ærÐO)

lnvemo 19æ Verão 2m lnverno 20m

(02¡rê17læÆs) (12ñ1-21n6.KÐ) (05D7-2O¡r0¡C0)

M.A. Desv ¡r.4. Desv ¡il.A. Desv- M.A. Desv M A Desv

n=3 n=10 n=12

Espécies trM.m-'?) (mgpNt.m''7)

Na' 460 zi7 601 368

K* $,2 35,3 s5,1 59,7

Mgt' 54,2 zz,a 25,o 22,4

ca'* 4,91 B,5o o,oo o,oo

NH¡- 273 321 476 533

cr 510 241 2æ 105

NO¡- 1BO 95,9 3Ð5 126

Soo'- 29,9 22,s 131 so,s

Fe2' 4,õ2 3,o1

Mn2* 4,97 2,æ

cu'?* 2,36 1,4o

zn2* 29,5 4,2
Prec. (L.m'?) 13,2 a,41 3o,4 2o,9 24p 18,5

1131 1519 1511

757 1452 102

2m 2Æ S,O

7æ 427 315

5783 9S60 2115

1352 l9û5 1921

1426 2135 æ24

1430 1æ6 764

11 11,3

6,1 6,38

4,O4 4,6
97 143

59.4 42,4 43,7

7æ

37,2

58,6

163
705

1633

19,r

(M.4.: média aritmética; Desv.: desv¡o padrão; n=número de amostras)

209



Capítulo V. - ApresentaÇão e discussäo dos resultados

É importante salientar que esses resultados foram estimados e devem ser

cons¡derados como tais. Entretanto, observa-se que a deposição úmida estimada em

Cunha é mais s¡gn¡ftcativa durante o outono do que durante o inverno, princ¡palmente

para o Mg2n, Ca2*, e Cl-. A contribuiçåo desta estaçåo varia entre 60% e 100%. Para o

Na*, NHq*, NOg'e SO¿2', a deposiçäo úm¡da foi cerca de 600/0 maior durante o inverno

em relação ao outono. Para K*, a contr¡buiçäo das duas estações é equivalente.

No PEFI, a deposição úmida é maior durante o verão do que durante o inverno

para a maioria das espécies, exceto para Na*, Cl-, NOs- e Mn2* , cuja deposição é

maior durante o inverno, var¡ando entre 35% e 70%.

Ass¡m, a composição química das águas de percolaçäo do solo tanto no PEFI

como em Cunha, é não somente associada a composiçäo química do solo mas

também a deposição atmosfér¡ca seca e úmida.
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S|NTESE E CONCLUSÃO

vetor de transferència de substâncias poluentes ou não, para os reservatórios

tenestres e aquát¡cos, o material part¡culado em suspensäo na atmosfera, além dos

gases, é um dos principais responsáveis pela troca de matéria na interface atmosfera-

solo- O estudo de sua composição química através da quantificação de espécies

inorgânicas (íons maiores e metais traço) e orgånicas (hidrocarbonetos policíclicos

aromát¡cos), e de suas características morfológicas e mineralógicas permitiu

diferenciar a área natural de cunha (Parque Estadual da sena do Mar) da área urbana

de São Paulo, em termos de variação sazonal de concentração e composição' bem

como dos impactos provocados sobre a superfÍcie terrestre (solo). conforme defin¡do

nos objetivos ¡n¡ciais, a composiçâo química das soluções aquosas (águas de chuva)

que circulam na interface atmosfera-solo foi também estudada e mostrou o quanto

influencia a remoção das espécies quím¡cas presentes na atmosfera' bem como o seu

efe¡to de diluição e de agente contaminador para o solo e as águas de percolação do

perfil pedológico.

Assim, os resultados obtidos no quadro deste estudo ambiental evidenciaram,

em um primeiro tempo, um gradiente de concentração do material part¡culado no

sentido, Cunha (área natural) - PEFI (floresta urbana) - Faculdade de Medicina (área

exclusivamente urbana), bem como a sazonalìdade de sua concentração. Assim as

concentrações totais médias do material particulado nas áreas urbanas foram de 6 a I
vezes mais altas do que a área natural durante o inverno (estação seca) e de 2 a 3

vezes mais altas nas áreas urbanas do que na área natural durante o verão (estação

chuvosa). As concentrações totais mínimas e máximas obtidas com o HiVol (diåmetro

aerodinâmico das partículas ente >7,2 ¡rm e <0,49 ¡Lm) em Cunha, variaram entre

5,70 ¡rg,m€ e 27,8 pg.m-3 durante o inverno de 1999, e entre 7,16 pg'mr e 26,7 Pg-m-t,

durante o verão de 2000. No PEFI, as concentrações totais mínimas e máximas

variaram entre 25,0 pg.m-3 e 165 ¡-rg. m-3 durante o inverno de 1999, e entre 15'9 ¡rg.m'3

e 81 ,5 pg.m-3, durante o veräo de 2000. Na Faculdade de Medicina, a variação de

concentração total (valores mínimo e máximo) do part¡culado atmosférico situa-se

entre 33,6 pg.m-3 e 175 pg.m'3 durante o inverno de 1999, e entre 29,4 ¡4.m'3 e 52'5

pg.m3 durante o verão de 2000. Entretanto, a concentração do material particulado

fino (<2,5 pm) coletado com o MìniVol em Cunha apresentou valores mínimo e

máximo ma¡s altos do que a variação de concentração obtida com o Hivol, no invemo
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(24,1-62,2 ¡rg.m-t no inverno, e 4,80-20,9 pg.m" no verão). Êste fato não foi possivel

de ser expl¡cado no presente trabalho. Para a cidade de são Paulo (Faculdade de

Medicina), os valores de concentração mín¡mo e máximo situaram-se entre 31,6 pg.m-3

e IOB pg.ms no invemo e, 11,9 pg.m-3 e 40,9 ¡rg. m-3 no verão-

Associando essas variaçöes na concentração com os parâmetros

meteorológicos de grande (condições s¡nót¡câs) e pequena escalas (dados

meteorológicos locais tais como temperatura e umidade relativa do ar, direção e

velocidade do vento, precipitação, etc.) observou-se que as duas estaçôes

consideradas foram distintas. Durante o invemo baixas concentrações de mater¡al

particulado foram associadas com a passagem de frentes friås e eventos chuvosos

tanto na área natural como na área urbana, enquanto que, altas concentrações de

material particulado (fino principalmente) foram associadas a presença de situaçöes

estáveis da atmosfera, d¡ficultando a dispersão dos poluentes (Alta Polar, Atlântico

sul, inversão térmica, calmaria) em áreas urbanas. Na área natural, velocidade do

vento elevada e umidade relativa baixa foram apontadas como responsáveis no

aumento das concentrações do material part¡culado grosso. Durante o verão, a

concentração do material part¡culado é pr¡ncìpalmente associada com a ocorrência ou

não de eventos chuvosos. os resultados obt¡dos estão de acordo com os trabalhos

recentes de castanho e Artaxo (2001) e Sanchéz-ccoyllo (1998) que evidenciaram

também a sazonalidade e a influência dos sistemas meteorológicos sobre a

concentração do material particulado na cidade de São Paulo.

A análise da composição química da fração solúvel do material part¡culado f¡no

coletado em Cunha e na Faculdade de Medicina mostrou que em Cunha, Na., K, Cl,

SO¿2-, Zn, e N¡ são as espécies químicas que predominam, enquanto que nos extratos

aquosos da cidade de são Paulo, o so¿2-, No:-, NHq*, Zn, Fe, Al, Ba, Cu, Pb' Mn e Ni

são as espécies dom¡nantes. como para o material part¡culado, os valores médios de

concentraçäo para a ma¡or¡a dessas espécies, foram ma¡s altos durante o ¡nverno do

que durante o verão, e mais signifìcativas em São Paulo do que em Cunha-

Na área urbana, o sódio encontra-se quase ausente durante o verão, ou não

apresenta diferença significat¡va entre as duas estações, enquanto que o Cl- e Ca2*

apresentam uma variação de cerca de 25 a 30% entre as duas estaçöes, indicando

uma contribuìção maior de suas fontes durante o invemo. o sulfato, prepondefante na

área urbana apresenta também uma pequena vafiação (3oo/o) entre as duas estaçöes,

sugerindo uma contribu¡ção relat¡vamente constante de suas fontes, Na área natural, o

sulfato foi ma¡s alto durante o inverno indicando uma fonte preponderante de sulfato

durante esta estação.
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As concentrações de elementos traço säo mais altas na área urbana do que na

área natural, tanto durante o inverno quanto durante o verão. Entretanto, em Cunha,

durante a estação seca, Zn Ni e Mn apresentaram valores mais significat¡vos.

Finalmente, a composição química da fração solúvel do material particulado fino foi

associada com fontes naturais (terrígenas e marinhas) para Cunha e com fontes

antróp¡cas (emissöes veiculares, industr¡ais e processos de combustão) principalmente

e naturais (marinhas pr¡nc¡palmente e terrígenas),

Essa composição química do material particulado ass¡m caracterizada confrrmou-

se pelos resultados obtidos a partir da caracterização mineralógica e morfológica do

part¡culado atmosférico por Microscopia Eletrônica de Vanedura. Ass¡m, na área

natural, a preponderânc¡a de partÍculas:

+ biogênicas (polens, esporos, etc.) justifica a presença de sulfato, por exemplo,

cuja associação foi comprovada por Mamane et al.(1992) e Mamane e Noll (1985);

+ tenígenas traduz a presença de aluminio, manganês, magnésio, potáss¡o e

cálcio por exemplo;

+ e marinhas (NaCI e gipso) explica a preponderância de sódio e cloreto, bem

como a do sulfato (est¡mou-se que 39o/o do sulfato eram oriundos do mar) . Além da

prox¡m¡dade do mar, as trajetórias de chegada de parcelas de ar que foram calculadas

para o período de amostragem mostraram a ¡nfluência preponderante do oceano, po¡s

cerca de 100% das trajetórias eram marítimas.

Na área urbana, foram observadas:

+ partículas esponjosas, oriundas de processos de combustão (veiculares,

pr¡ncipalmente) encontradas sobretudo na fração f¡na e r¡cas em C, S, Fe, Zn e Cu;

+ partÍculas esféncas metálicas finas (Fe e T¡, princ¡palmente) oriundas de

atividades industriais, e grossas, or¡undas do solo;

+ partículas de sulfato (CaSO¡) cuja abundåncia justifica os teores elevados de

Ca2* e SO¡2' (92o/o do sulfato encontrado no extrato aquoso do material particulado

coletado durante o invemo de 1999 não apresentou origem marinha).

+ partículas marinhas de NaCl, confirmando as entradas da brisa marítima na

cidade e a presença das duas espécies na composição química do extrato aquoso.

Em São Paulo cerca de 40% das trajetórias de chegadas que foram calculadas

para o período de amostragem correspondente orig¡naram-se do coni¡nente enquanto

que cerca de 60% provieram do oceano. Entretanto, as trajetórias or¡undas do oceano

foram muito ma¡s próximas da costa em Såo Paulo do que em Cunha.

Ass¡m, a composição química do material particulado analisado também refletiu

a origem dist¡nta das massas de ar que atuaram durante o perÍodo de amostragem

considerado. Entretanto, a contribuiçäo dos metais iraço, mais significativa em São
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Paulo do que em cunha, traduz razoavelmente a origem continental das massas de ar

que atuaram durante o período estudado.

A associação da composiçâo química do extrato aquoso com a d¡reção

preponderante do vento também mostrou que:

+ para a área natural de Cunha as concentrações de todos os íons maiores (Na*, K,

Cf, SO42-, Ca2*, NO3-, NH¡) foram as mais altas em situação de vento soprando do

SE, indicando a proveniência do oceano. A concentraçäo dessas espécies é menor

em situação de vento soprando do NE, ou seja, do cont¡nente- Os teores mais baixos

foram relacionados a ventos do setof sw, de origem variável. Para os metais traço, Al,

Ni, Mn, Ba, Cd, Ti e Co apresentaram concentrações mais altas para ventos do setor

NE, e menores para ventos do setor SE.

+ para a área urbana de São Paulo além do período de calmaria, durante o qual a

maioria dos elementos considerados apresentaram concentrações ma¡s altas, as

entradas mar¡t¡mas com dìreçöes de ventos no sector SE, principalmente, se

traduziram pela presença mais significativa de cloreto e de sódio' enquanto que a

grande maioria de todos os meta¡s traço e outros Íons (SO¿2-, NO3-, NH4*, Cat*, K*, Al'

Fe, Zn, Ba, Mn, Ni, Cu, Pb, Br, Ti, V, Sr, Cd, Rb, Co e As) foram preponderantes com

direçöes do vento no primeiro quadrante (NE e E) que corespondem as áreas de

maior concentração de indústrias. Ca, Mg, Mn, Al e Ti apresentaram também

concentraçöes altas no setor NW. Na cidade de São Paulo, Andrade et al- (1994)

mostraram uma correlação entre fontes ¡ndustdais e vento do setor NE bem como os

do setor SE (brisa marítima), enquanto que fontes assoc¡adas aos processos de

combustão e a re-suspensão de poeira do solo forcm anticorrelacionadas com a brisa

marít¡ma.

Analisando os resultados obtidos ao longo da escala temporal conespondendo

ao período de amostragem para cada um dos locais estudados, a área de Cunha

novamente distingue-se da cidade de São Paulo:

+ em Cunha, a predominância dos íons Na*. K*, Cl- e SOq2- foi atribuída a fontes

naturais tais como o oceano, a vegetação e o solo. A concentração média de todos os

Íons maiores foi mais alta em s¡tuações de vento soprando na direção SE, enquanto

que, ventos na direção NE foram associados com concentrações mais elevadas para a

maioria dos metais. Considerando as s¡tuações sinóticas ao longo do período de

amostragem observou-se que concentrações mais altas de K*, Ca'?t, Mg2*, Cl- e SO42-

foram associadas com passagens de frentes frias enquanto que, situações de Alta

Polâr e Ant¡ciclone Subtropical induziram concentraçöes mais elevadas de Na* e K*,

Mg2" e Cl', sugerindo uma contribuiçâo relativamente constante de suas fonies.
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+ em São Paulo, a variação de concentraçâo das espécies químicas segue a variaçäo

de concentração do material particulado- os p¡cos de concentraso observados foram

principalmente associados com a ocorrência de inversões térmicas' o que já foi

evidenciado na cidade de Säo Paulo por Alme¡da (1988). Favorecidos pela

estabilidade atmosférica e as inversôes térmicas, os processos de conversão gás-

particulas devem acentuar-se o que se traduz por concentrações mais elevadas de

sulfato, amônio e nitrato. A concentração dos meta¡s, principalmente Fe' Al' Pb' N¡'

Mn, Br, Cu, Cd, Co, Rb e Sr; também é alta e, além de ser associada a menor

dispersåo dos poluenles pode ser devida a maior at¡vidade econômica e tráfego de

veículos ma¡s intenso nas Segundas feiras. Além disso, observou-se que as

concentraçõeS médias de sódio e cloreto foram mais elevadas com ventos Soprando

na direção SE, indicando uma origem marinha, enquanto que para a ma¡orìa dos

metais, concentrações mais elevadas foram associadas com ventos do setor NE, E e

NW, ind¡cando uma preponderância das fontes antróp¡cas po¡s a maioria da atividade

industrial da Região Metropolitana de Säo Paulo localiza-se ao NE e NW da cidade de

São Paulo. Finalmente, com a passagem de frentes frias as concentrações das

espécies químicas analisadas tendem a diminu¡r enquanto que durante situaçöes

sinót¡cas mais estáveis (Alta Polar e Atlântico Subtropical), as concentrações

aumentam-

Uma vez o material particulado caracterizado, o objet¡vo segu¡nte era avaliar a

sua remoção pelas águas de chuva através do estudo de sua composição química.

Entretanto, a amostragem das águas real¡zadas por evento, e a precip¡tação escassa

ocorr¡da durante os períodos de amostragem não permitiu obter um conjunto de dados

suf¡cientes para at¡ng¡r o objetivo inicial. Porém, observou-se que tanto no invemo,

como no verão, as espécies iônicas que predominaram seja na área natural, seja nas

áreas urbanas, foram NH¿*, NO¡- e SO¡2-. Outras espécies apresentâram também

valores de concentração sign¡f¡cativos segundo o local investigado: em Cunha, o K*,

Na* e Cl- predominaram durante o inverno, porém, durante o verão, o K* se distinguiu;

no PEFI, as espécies predominantes são o K* e o Ca2* no ¡nverno e, o Nat, Ca2* e Cl-,

na única coleta de verão; finalmente, na Faculdade de Medicina foram o Caz" e Cl- que

predominaram durante o inverno, A partir da estimação da fração marinha ou não

marinha dos cátions e ånions analisados nas águas de chuva, observou-se uma

deficiência de cloreto maior na área natural (30o/o a 50o/d do que nas áreas urbanas

(25%). De fato, Tem Harkel (1997) mostrou que o processo cuja perda de cloreto é

atribuÍda à volatilização do cloreto sob a forma gasosa (HCl ou Cl2), após reação com

ácido nitrico ou sulfúrico, é mais eficientes em áreas próximas ao oceano. Nas águas

de chuva, tanto na área natural, como nas áreas urbanas, o z¡nco e o ferro foram os
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elementos que apresentaram concentrações mais elevadas. A presença do ferro foi
atribuída à fontes tenígenas enquanto que para o zinco, sua presença foi atribuída à
fontes não terrígenas (processos de combustão).

contudo, variações na intens¡dade das fontes emissoras bem como a eficiência da
precipitação no seu processo de remoção e a oconência de ¡nversões de temperatura
foram, provavelmente, responsáveis pelas d¡ferenças de concentração observadas

nas águas de chuva coletas por evento.

Antes de analisar a composição quÍmica das águas de percolação do solo e avaliar
o impacto do particulado atmosférico sobre a superfÍcie, caracterizou-se os perfis
pedológicos de cunha e do PEFI, Do ponto de vista m¡neralógico, foram encontrados
os minerais tipicos de solos tropicais: a caolinita, caracteristica da fração argila do
solo, os oxihidróxidos de ferro e de alumínio associados a essa fração, e o quartzo,

como mineral acessório. Do ponto de vista granulométrico, os solos são argilosos, com
a fração arg¡la representando mais de 4oo/o da fração total. euimicamente,
comparando os resultados obtidos para cunha e para o pEFl, verifica-se que em
média, os teores de ferro (6,3%), sódio (66,7%), titånio (19%) e fósforo (95,8olo) em

cunha såo mais altos que no PEFI, evidenciando assim um impacto preponderante da
vegetação para os elementos nutrientes, e provavelmente a ¡nfluència da rocha
oríginal. No PEFI, os teores das outtas espécies foram mais elevados do que em
Cunha, principalmente para o manganês (2'o/o), o magnésio (26ok), o cálcio (7golo) e
para a sílica (12,8o/o) e o alumínio (9,3%). para os elementos traço, os teores são mais
altos em cunha do que no PEFI com exceção do rubídio e do arsên¡o. o zinco não foi
detectado nas amostras de cunha. os teores de cobalto são equ¡valentes para os do¡s
locais e, para o niquel, o elemento não foi detectado nas amostras do pEFl. Além da
contribu¡ção da rocha parental na composição do fundo pedológico, a part¡r das
considerações que foram fe¡tas sobre os resultados obtidos, podemos afirmar que os
solos de cunha e do PEFI são muito parecidos. Entretanto, exìsiem algumas
diferenças entre os dois perfis em relação com o comportamento dos elementos:

4 em Cunha, os horizontes superficiais são enriquecidos em Ba, e, ao longo do perfil,

observa-se um enriquecimento em Rb que, como o aumento de Ni, Co, Cr entre 10 e
20 cm não puderam ser explicados;

+ no PEFI, um enriquecimento de Rb, Ba, Cu, Co e Zn foi observado, enquanto que

V, As e Cr diminuem A inegularidade do comportamento do pb, Zn e Cu não foi
também explicada. Entretanto, o comportamento diferenciado dos elementos traço no
perfil do PEFI, pode ser relacionado a aportes atmosféricos de curto alcance,
proveniente da indústriâ s¡derurgica vizinha, ou, a aportes atmosfericos de mais longo
alcance.
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A análise da composiçäo química das águas de percolação dos perfis

pedológicos de Cunha e do PEFI indicaram que as concentrações dos ions maiores

analisados foram mais altas no PEFI do que em Cunha e mais altas no inverno do que

no veråo. Para os metais traço, as concentrações foram ma¡s altas em Cunha do que

no PEFI, tanto durante o verão como durante o ¡nverno.

No periodo de invemo, estação menos chuvosa que o verão, a lavagem da

atmosfera é reduzida e menos eficiente na remoção de poluentes, o que induz uma

concentração das espécies quÍmicas no ar. Nesta estação, devido à deposição, tanto

por via seca, como por via úmida de espécies de or¡gem antróp¡ca ou natural, pode

ocorrer uma acumulação das mesmas na superfície do solo. As águas de percolação

do solo se encarregam então de transferi-las ou lixivia-las a través do perfil pedológico.

No caso dos metais, o fato de que as concentraçöes encontram-se mais altas em

Cunha, é devido, provavelmente, à composiçäo do solo. De fato, a análise dos solos

mostrou que tem mais ferro e cobre no perfil pedológ¡co de Cunha comparando-o com

o perfil do PEFI. Entretanto, em Cunha, os teores de manganês foram mais baixos e o

zinco nåo foi detectado, o que pode ind¡car uma outra origem para estes elementos.

Nas águas de Cunha, os elementos majoritários säo, NOg', NH4*, Fe2*, Mn2* e Zn2* no

verão, e, NO3 e Mn2" no invemo. No PEFI, as espécies predominantes durante o

verão, são So42-, cf , NH¡*, Mg'?* e ca2*, Mn'", Zn2" e Fe2". No inverno, SO42-, Cf , NH4*

e Mnz* predominam.

Cons¡derando a composição das águas de chuva, sugeriu-se que além da

contribuição do solo, a precip¡tação constitu¡ uma fonte significativa de amôn¡o para o

solo, em Cunha e de sulfato no PEFI, e de cloreto para os dois locais estudados.

A presençâ de K, Mg2* e Ca2* nas águas de percolação do solo pode ser

relacionada a dois processos: a deposição atmosférica seca ou úmida, e a sua

liberação na solução a partir da alteração dos minerais primários. As concentrações

desses ions obtidas nas águas de chuva e no extrato aquoso do mater¡al particulado

atmosférico apresentaram a mesma variação entre a área natural e a área urbana,

bem como entre as duas estações do ano consideradas. Assim, a contribuição dessas

espécies via atmosférica não foi descartada. No solo, as concentrações obtidas para o

fundo pedológico foram mais altas no PEFI para o cálcio e o magnésio, e equivalentes

entre âs duas áreas para o potáss¡o. Durante os períodos de verão, as precipitações

foram mais altas e por conseqùência, os volumes de águas que percolam o solo

também, o que induziu uma diluição das espécies liberadas â part¡r dos constituintes

do solo e, consequentemente, traduzindo-se por teores mais baixos do que no inverno.

As concentraçðes mais altas de manganês nas águas de Cunha do que nas águas do

PEFI não foram explicadas, embora a composição química da fração solúvel das
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particulâs atmosféricas apresentou teores em Mn mais altas em Cunha do que em SP,

no invemo bem como no verão. Além disso, as águas de chuva mostraram valores

mais altos em Cunha do que no PEFI no verão e valores desprezíveis em ambos os

locais no inverno e, no solo, os teores de Mn foram mais baixos em Cunhâ do que no

PEFI

Em Cunha, durante o período de verão, o fer¡o e o zinco predom¡nam nas

águas de percolação do perfil de solo. Como a presença de ferro não foi detectada no

extrato aquoso do material pårticulado, mas presente nas águas de chuva, sugere-se

que em Cunha, este elemento possui duas fontes: a deposição úmida e sua lixiviação

a partir do solo, No PEFI, as concentrações dessas espécies são mais altas durante o

inverno do que durante o verão como foi evidenciado para a composição do material

particulado e a chuva sugerìndo uma contribuição atmosférica.

No caso do cobre, sua presença nas águas de percolação do solo deve

provavelmente ser associada com a depos¡ção atmosférica seca ou ao seu teor no

perfil de solo estudado, pois sua concentração nas águas de chuva foi relativamente

baixa tanto no PEFI como em Cunha. No mater¡al particulâdo atmosférico, a análise do

extrato aquoso mostrou que as concentrações de cobre são ma¡s altas no PEFI do que

em Cunha seja durante o ¡nverno ou durante o verão. Entretanto, a concentração de

cobre no fundo pedológico de Cunha é ma¡s elevada do que no PEFI (cerca de 50o/o)

ou que sugere que a presença de cobre nas águas de percolação pode ser

relacionada ao solo enquanto que no PEFI, é a deposição atmosférica que pode ser

responsável pela presença do cobre na solução do solo.

A depos¡ção úmjda estimada em Cunha foi ma¡s sign¡f¡cat¡va durante o outono

do que durante o ¡nvemo, principalmente para o Mg2*, Ca'z*, e Cl". Para o Na*, NH4*,

NO3' e SO42-, â depos¡ção úm¡da foi ma¡or durante o ¡nverno em relação ao outono.

Para o K*, a contribuição das duas estações é equivalente. No PEFI, a depos¡ção

úmida também fo¡ maior durante o verão do que durante o inverno para a maioria das

espécies, exceto pâra Na*, Cl-, NO¡- e Mn2* evldenc¡ando deste modo, o impacto da

deposiçåo atmosférica sobre o solo, e sua contribuição na composição das águas de

percolação.

Em relação aos compostos orgânicos (HPAs), os testes de metodologia

prel¡minares não foram totalmente satisfatórios o que requer um aperfeiçoamento da

metodologia de extração. Entretanto, os primeiros resultados obtidos para o solo, em

Cunha e no PEFI, evidenciaram concentrações mais altas na área urbana do que na

área natural. Compostos de peso molecular ma¡s alto, tais como o benzo(ghi)perileno,

os benzo(b) e (k)fluoranienos, foram detectados no PEFI, enquanto que em Cunha,
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compostos mais leves foram encontrados. A or¡gem destes compostos foi associada

com fontes de combustão natural e antrópicas bem como de emissöes veiculares.

Contudo, um estudo mais específico realizado para cada compartimento

teffestre e sobre um período mais longo permitiria quantificar melhor as transferências

entre a atmosfera e o solo das espécies químicas analisadas.
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ANEXO A.I.

Tabela A.l.l. - Propriedades químicas dos metais traços de maior interesse (Segundo

Alloway, 1995).

Elemento Grupo na
tabela

per¡ód¡ca

Numero
atômico

Peso atôm¡co ions Ra¡o iôn¡co

As 74,92 As3'

Asst

0,58

0.46

cd B 48 122.40 cd2' 0,97

Co v t 27 58.93 Co

Cr VIB 24 52,00 cr"
C16'

0,63

0,52

Cu IB 29 63,54 UU

Cu2'

0,96

0,72

Mn VIIB 25 54.94 Mn2*

Mn3*

Mna*

0,80

0,66

0,60

Mo VIB 42 95,94 Mo"'
Mo6.

0,70

0,62

Ni v t 28 59.71 Ni2' 0,69

Pb IVA 82 207 .19 Pb2. 1 ,20

Sb ct 121,75 sb3.

sb5-

0,76

o,62

Se VIA 34 78.96 Se2

Se" o,42

Sn 50 1 18,69 sn2'
SN

0,93

0.71

VB 23 50,94 o,74

0,59

Zn B 30 65.37 zn2t 0,74
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ANEXO A.II.

Tabela A.ll.1. - Parâmetros meteorológicos para cada período de amostragem, em

cada local de estudo, durante o invemo de 1999.

INVERNO 1999
PEFI Temperatura ('C) Umidade Relativa (%) lnadiaçäo erecipiffi

Média
16/6/1999 16,4 21,6 12,8 84,3 99 55
17t6t1999 15,1 22,3 10,9 83,9 99 53
18/6/1999 15 23,4 11,2 87,7 99 52
t916/1999 14,6 18,4 11,2 89,3 98 70
20/6/1999 14,4 15,2 13,2 96,6 98 95
21t6t1999 15,5 20,4 12,1 80,2 98 55
22t6t1999 14,5 19,2 10,2 84,8 99 60
2316/1999 14,5 21,1 10,6 87,5 99 61
24t6t1999 1s 23,6 9,6 82,2 99 43
2516/1999 18 26,4 11,8 74,2 95 41

Média 15,3 85,1

Média Max. Min. Média Max. Min. solar (MJ.m

1nn999
2t7t1999
3t7t1999
4t7t1999
5Æl1999
6/7/1 999
7t7t1999
8t7t1999
9Æl1999
10t7t1999
11t7t1999

Média

Média Max. Min. Média Max. Min. solar (MJ.m-2
17nn999
18nn999
19t7t1999
20t7t't999
21nn999
22t7t1999
23nn999
24nn999
25t7t1999
26t7t1999
27nn999
28nn999
29t7t1999
30/7/1999

Média

7,87
11,39
8,73
5,03
1,33
12,26
7,69
7,81
10,12
10,81
83

0
0
0
0

48,4
5,2
0
0
0
0

0,75 C
0,5 c
0,9 NE
0,7 c
1,8 E
0,8 NW
O,2 SSW
0,4 c
0,8 c
'I,4 SSE

10,32 12,2 8,15
13,32 21,8 3,65
18,4s 23,6 12,7
15,93 19,2 13,7
12,62 13,9 11,s
12,'17 14,7 9,8
13,06 20,5 9,21
15 20,9 12,7

11,9 13,3 9,92
11,94 16,6 7,63
12,05 14,1 g,gg
1a a
I J,J

102,9 103,9
82,6 104,4
69,72 100,4
92,2 103,2
101,8 103,2
101,6 104,1
99,1 104,2
97,1 103,9
103,7 104,2
98,8 104,3
100,9 103,7
95,5

0,67 ESE
1,81 NE
2,87 NE
I,38 SE
0,99 WSW
0,65 SW
1,2 ENE
1,44 E
0,67 SE
0,83 NNE
0,8 N/NNE

98,5
45,47
49,71
65,11
99,4
96,2
68,6
69,1
101,7
77,6
90,2

2,51
11,58
9,69
3,22
1,37
3,76
5,65
5,74
2,33
7,35
5,22
5,3

0,5
0,1

0
2,5
29
1,9
0,2
0,7
0,6
1,6
2,9

17,4 27,2 13,5 84,7 96 43
15,4 17,1 13,9 93 96 89
18 25,6 14,3 85,8 98 57

21,4 28,5 14,2 61,4 94 32
19,1 25,7 13,2 71,1 96 45
13,5 16,6 12,2 91,3 96 g2

14,9 20,6 11,8 86,3 94 64
17,2 24,5 14 81,4 93 38
17,4 26J 12,6 74,8 99 36
18,f 27,4 10,8 69,2 95 34
19,7 28,3 ',t3,7 71,7 95 35
15,5 't7 13 90,4 96 84

9,32
3,96
10,44
13,19
9,41
4,68
8,48
9,54
12,83
13,72
'12,91

2,88

13,57
12,06
9.8

1,6 ENE
1,8 NNE

0
0
0
0

0,1

0,1

0
0,5
0,1

0
0

0,1

0
0

0,97 SSE
1,2 ESE,I,6 NE
2,3 NE
1,5 NW
1,3 SE
1,2 E
1,1 NNE
0,9 NE
1,1 C
1,3 NNE
1SE

17,3 24,8 13,2
19,1 27,5 13.4
17 ,4

83,6 98 52
75,2 98 39
BO

CUNHA Temperatura ('C) Umidade Retat¡va (

FAC MED Temperatura ("C) Umidade Relativa (%)
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ANEXO A.II.

Tabela A.ll.2. - Parâmetros meteorológicos para cada período de amostragem, em

cada local de estudo, durante o verão de 2000.

VERÁO 2OOO

CUNHA Temperatura ("C) Umidade Relativa (%)

Média Max. Min. Média Max. Min.

lrradiação Precipitação Vento
solar (MJ.m-2) (mm) (m.s t) Direção

4t1t2000
5t1t2000
6t1t2000
7t1t2000
81112000

9t1t2000
1 011t2000
1',ll'112000

1A112000
13t1t2000
14t1t2000

Média

7,92
10,47
14,59
15,85
17,4

17,s4
21,13
15,59
14,56
13,04
11,94
14,5

19,1 23,29 16,36
20,68 25,96 16,71
20,44 27,91 16,71
19,2 25,9 14,54

19,32 25,65 14,33
19,48 25,85 13,9
20.52 26,88 14,76
2',t.21 28,91 14,82
20,52 28,22 16,49
20,54 28,66 17,05
20,5 29,98 16,76

20,1

97,9 103,8 79,2
88,5 103,8 63,08
93,5 104 55,24
98,1 104,2 69,6
95,3 104,1 58,19
93 103,6 51 ,82
87,9 103,8 53,37
86,5 103,8 46,99
88,3 103 50,08
89,1 102,4 50,81
89,8 103 46,39

9't,6

42,6 1,19 NË
't2,8 1,29 NNE/NE
4,7 1,07 NNflNE
0,1 0,89 ENE/E
O 0,97 NE/ENE
0 1,11 ENE
0 1,38 ENE
5 1,55 NE
1,6 1,47 NE
5,9 1,51 NE
3t.5 1,29 NE

FAC MED Temperatura ("C)

Média Max. Min.

Umidade Relativa (%)

Média Max. Min.

lnadiação Precipitaçåo Vento
solar (MJ.m 2) (mm) (m.s t) Direção

26t1t2000
27t1t2000
28t1t2000
29t112000
30t1t2000
31t1t2000
1t2t2000
2t2t2000
3t2t2000
4t2t2000
Média

20,2 23,4 17,2
'r8,4 24j 16,2
18,3 23,4 13,5
18 23,2 ',t4,3

20,1 26,2 15,7
22,4 29,5 17,9
22,5 27,2 20
22,6 28,4 19,5
24,7 29,9 19,2
23,5 28,8 21,1
21,1

92,9 96 78
87,9 9s 66
76,1 98 57
83 94 68
82,1 95 60
82,7 96 55
86,1 93 75
80,7 92 53
73,3 93 46
81,5 96 62
82,6

56,9 1,5 SSE
1,6 1,7 SSE
O 1,8 ESE
0 1,6 E

O 1,5 SSE
5,4 1,8 NNE
6,9 2,8 NW
0 1,5 SE
O2NW

21,9 3,1 NW

4,19
13,32
23,09
13,32
14,52
12,17
12,04
17,3
19,64
11,59
14,1

PEFI Temperatura ("C)

Média Max. Min.
Umidade Relativa (%)

Média Max. Min.

Precipitação Vento
(mm) (m.s-t) Direçäo

lnadiação
solar (MJ.m 2)

10t2t2000
11t2t2000
12t2t2000
't3t2t2000
14t2t2000
15t2t2000
16t2t2000
17t2t2000
18t2t2000
19t2t2000
20t2t2000

Média

21,5 24,6 19,6
21,6 24,4 19,5
20,9 24,9 19
20,7 22,1 19,7
23,4 30,2 19,4
24,3 30,9 19,4
20,8 23,7 18,2
17 ,3 19,5 15,8
18 22,3 14,5
18,9 23,3 15
20J 25,7 16,9
20,7

90,2 98 74
88,5 97 76
92,6 97 77
95,3 97 93
79,9 9s 46
76,7 94 51

90,5 97 74
93,3 98 84
79,1 93 60
83,5 93 68
80,5 91 63
86,4

1,9 NNW
2,6 NNW
2,1 NE
1,8 NNE
1,8 NNW
1,5 NE
'1,4 SSE
1,8 SSE
1,9 SE
1,9 E

1,9 ENE

8,85
9,6

7,33
6,2s
17,O4

15,'t4
8,39
7,44
15,06
13,98
16,37
11.5

26,8
3,6
21,2
28,4

0
0,8

30,1
16
0,1

0
0
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ANEXO A.III.

Tabela A.lll.1. - Concentração do material pad¡culado coletado em Cunha pâla cada período

de coleta e para cada estágio do Hivol.

1 E.f.2 ET-3 ET.4 ET.s F.ABS. TOIAL

Min. 0.62 0,83 0,60 0,91 0,97 6,03 3,72

Lrax. 1.36 2,O7 1,39 1,44 2,9E 17,27 19,69

GEOM 0,88 1,17 0.93 1,17 1,62 10,85 11,58

DESV 0,28 0,44 0,32 0,23 0,74 3,59 6,21

0,55 0,72 0,68 0,97 1,05 2,O1 10,53

1,03 1,56 2,23 4,46 2,26 13,23 1E,19

o.77 1.10 1.04 1,65 1,70 7,74 15,48

0,25 0,40 0,63 1,44 0,45 4,21 3,13

Min. 0,88 0.61 0,49 O,74 0,55 E,34 13,5E 0,75 1,69 1,42 0,79 1,O2 4,66 15,19

MÐ{. 2,03 1,77 1,33 1,45 2,96 18,18 23,49 2,58 5,19 2,40 3,34 5,66 23,09 30,51

GEOM 1.19 f,30 0.80 0,97 '1,46 13,19 19.37 1,56 3,06 1,77 1,56 2,27 E,55 20,59

DESV 0,41 0,39 0,29 0,24 1,03 3,46 4,11 0,73 1,21 0,35 0,89 1,84 6,49 5,69

-- _-- ru=/ __:
Min. 0,46 0,61 0,42 0,53 0,50 3,24 6,00 0,79 0.91 0,55 0,46 0,71 2,4O 5,70

Max 2,83 4,14 1,63 1,21 2,33 21,77 27,a4 1,63 2,25 1,93 1,53 2,06 16.55 23,79

GEOM 0,99 1,51 0,91 0,90 1,12 î,A4 13,85 1,27 1,34 0,92 0,77 1,11 6,55 12,36

DESV 0,79 '1.09 0,35 0.30 0,67 7,08 7,94 0,32 0,54 0,5'O O,41 0,55 5,75 7,13

N=6

ER99_____ N=12 N=12
Min. 1,62 2,2A 1,2O 2,16 2,53 26,09 42,21 2.00 2,54 1.83 2,34 3,0O 14,26 2E,43

Max. 10,40 9,52 16,79 13,76 s,28 68.21 93,06 8,{5 11,24 5,49 7,05 10,43 31,96 74,62

GEOM 3,48 4,29 2,7A 4,03 4.53 36,75 60,75 3,A3 5,45 2,80 3,69 4,59 20,3a 41,55

oEsv 2,52 2,10 4,39 3,38 1,95 11,79 14,86 2,29 2,62 1,09 1,81 2,56 6,67 15,03

. 
PEFI ETI ETz 

".ET:! ETTi--.Efs. F"ABS. TOTÄL ETffi
lNV98 N=7 N=8
Min. 1,68 2,37 1,AO 1,58 1.A4 12,20 21,07 0.55 1,31 0,67 0,57 1,03 5.t9 10,02

Max. 6.94 S,15 6,37 23s2 27,01 83,06 156,49 9,10 9,42 6.62 17.74 14,42 43,17 89,76

GEOM 3,93 5,10 3,36 4,68 6,32 39,62 66,06 4,04 4,83 2,83 4,63 6,40 19,56 43,37

DESV 2,0S 2,99 1,88 7,79 8,S0 24,43 43,09 2,76 3,29 2,31 6,56 7,33 12,26 31,76

lr'ER0,l)

Mih. 0,64 1,04 0,83 0,69 0.86 7,16 13,34 0,19 1,44 0,56 o,27 0,34 3,5O 9,01

Max. 1,95 4,3{ 2,AO 2,17 2,75 20,01 26,69 2,48 4,7O 4,06 2p2 3,3E E,30 22,35

GEOI¡ l,l3 2]4 1,49 1,19 1,20 10,04 17,72 1,23 3,20 1,68 0,98 1,14 5,30 14,11

DESV 0,39 0.93 0,57 0,46 0,57 3,64 3,93 0,59 1,01 0.98 0,73 0,93 1.35 4,43

([¡ir,tr r,1"tr""J/*

Tabela A.lll.2. - Concentraçäo do maierial particulado coletado no PEFI para cada período de
coleta e para cada estágio do Hivol.

,tvv 99

Min. 1,oO '1,34 0,97 1,55 1,66 15,88 24.96 1.94 2,40 1,s7 2,66 3,80 19,02 31,76

Mâx. 1O,O2 9,93 13,24 2A,75 2a,2O 74.94 165,0A 20,27 9,65 9,90 22,12 30,54 44,14 163,40

GEOM 3,38 3,79 3,02 6,61 7.93 39,72 66,50 5,30 4,92 5,68 11,62 15.0{ 34,96 79,76

DESV 3,14 3,25 4,26 10,16 10,13 23,22 52,OO 5,84 2,79 3,02 6,86 9,07 21,71 43,80

VenOO _ N=9 ru=g

lvlin. 1,10 2,51 0,35 1,34 l,5O 7,56 18,67 1,A7 3,17 0,32 '1,04 0,76 4,06 15,49

Max. 13,26 25,18 1,50 5,34 4,77 34,31 65,40 16,98 27,66 1,12 12,09 1s,41 3s,04 81,52

GEOM 3,29 6,76 0,66 2,40 2,67 18,68 37,19 4,37 9,16 0,69 3,59 2,97 13,01 38,24

DESV 4.21 7,41 0,25 1,34 1,16 E,80 15,44 5,14 8.07 0,27 3,59 4,90 9,65 20,77
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Tabela A.lll.3. - Concentração do material particulado coletado na Faculdade de Medic¡na

para cada período de coleta e para cada estágio do Hivol.

FAC.MED. ET.I ET.2 ET.3 ET.4 ET.s F.ABS TOTAL ET.l Ef.z El.3 ET,4

,t'ry 98

Min.

GEOM

DESV

93,93

65,34

15,78

74,77

39,43

25,38

VER 90

Min. 3.46 4,67 3,34 2,43 1,48 13,45 42,15 2,54 2,80 1.26 2,30 1,75 10,63 26,80

Mex. 12,51 11,64 6,14 6,64 4,66 79,66 103,91 14,42 ß,a6 5,87 9,63 13,21 41,11 79,54

GEOM 6,01 7,s9 4,58 3,74 2.93 30,56 59.94 6,64 8,09 3,90 3,51 3,21 16,70 44,49

DESV 3,4S 2,56 Õ,94 1,32 1.20 20.88 19,06 3,85 3,59 1,38 2,23 3.5s 9,16 15

Min. 2,41 2,30 1,79 3,63 4,09 28,73 47,36 1,69 1,47 0,99 2,95 5,15 21,32 33,57

Max. 9j5 11,47 9,65 25,56 23,72 91,14 159,æ 12,93 19,19 12,23 27,37 19,90 97,60 174,T1

GEOM 5,40 5,89 4,39 9,22 10,51 61.32 99.64 4,30 5,08 4,17 9,34 10,23 40,93 76,62

DESV 1,95 2,55 2,18 6,17 5,28 20,43 ?9,93 3,10 4,70 3,78 8,04 5,A4 24,11 42,10

Min. 2.9O 2,99 1,56 1,82 O,97 17,07 29.39 2,53 2,81 1.68 2,2O 1,55 9,03 29,9f)

Max. 10,16 11,24 5,41 5,93 7,57 45,35 69,79 13,73 14,57 5,85 7,53 9,79 29,33 65,6€

GEOM 5,02 6,05 3,29 3,75 3,71 33,54 52,52 5,70 6.55 3,40 3,71 3,96 17,42 43,92

DESV 2,47 3.00 1.28 1,45 2,{0 7,47 14,46 3,67 3,87 1,49 1,91 2,22 6,66 11,37

(Min. mínimo;Max.: máximo; GEolvl: média geométrica; DESVidesvio padÉoi N = número de d¡as de amostragem)
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