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Resumo 

 
Ramires L.O.R. Análise da fonte e composição da poluição atmosférica em 

diferentes locais da região metropolitana de São Paulo [Dissertação]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de são Paulo; 2012 

 
 
Grandes cidades, como São Paulo, são afetadas de forma significante pela 

poluição atmosférica. É de grande importância a caracterização das fontes 

emissoras da poluição atmosférica, e não apenas nas regiões centrais da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), como vem sendo feito, mas 

também nas regiões periféricas, pois a composição da poluição pode não ser 

homogênea em toda a extensão da cidade. Neste estudo foram caracterizados 

os componentes da poluição  atmosférica em quatro regiões dentro da área 

metropolitana de São Paulo. Para este fim foram Coletados Material 

Particulado (PM2,5) durante vinte dias no período de  inverno de 2011 e vinte 

dias durante o período de verão de 2012. O material foi coletado através de 

filtros de policarbonato com 24 h de exposição, e foi submetido a análises 

gravimétricas, determinação da composição elementar por Fluorescência de 

Raios-X e determinação da concentração de Black Carbon por refletância. A 

identificação das diferentes fontes geradoras de material particulado foi 

baseada na Analise de Componentes Principais (ACP). A variação 

concentração da massa do material particulado fino (PM2,5) em µg/m3 não teve 

diferença significativa entre os locais amostrados,  mas mostrou diferença entre 

as estações do ano, sendo maior no período do  inverno em todos os locais. A 

proporção do Black Carbon teve um comportamento diferente da massa. O 

Black Carbon não variou significantemente  entre as estações do ano, porém 

apresentou diferença entre os locais amostrados, destacando-se no Parque do 

Ibirapuera e na Zona Leste. Foram encontrados 3 Fatores que explicam 75% 

da variabilidade. O Fator 1 é constituído pelos elementos Ti, V, Mn, Fe,  Ni, Pb, 

P, S Cr e K e foi atribuído como sendo associado à resuspensão de solo e 

emissões veiculares, os O Fator 2 é composto por V, P, BC, e S e foi 

interpretado como sendo representativo de emissões veiculares de 

combustíveis com alto teor de enxofre. O Fator 3 é associado aos elementos 
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BC e Ni e foi interpretado como sendo produzido por emissões veiculares em 

geral. 

 

 

Descritores:  Material Particulado; Poluentes do ar; Poluição do ar. 

Abstract  

 

Ramires L.O.R. Analysis of source and composition of air pollution in 

different locations in the Metropolitan Region of São Paulo [Dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

 
 Large cities such as São Paulo are significantly affected by air pollution. It is of 

great importance to characterize the emission sources of air pollution, not only 

in the central regions of the metropolitan region of São Paulo (MRSP), as has 

been done, but also in peripheral regions, do to the fact that the composition of 

pollution may not be homogeneous across the city area.  This study shows the 

Characterized the components of air pollution in four different areas of the 

metropolitan region of São Paulo. Particulate matter (PM 2,5) was collected 

during the winter of 2011 and summer of 2012. It was collected 24-h PM2.5 

samples, employing gravimetry to determine PM2.5 mass concentrations; 

reflectance to quantify black carbon concentrations and X-ray fluorescence to 

characterize elemental composition. A receiver model based on principal 

component analysis (PCA) was used to identify the involvement of the different 

sources for the generation of particulate matter. The fine particulate matter 

(MP2, 5) in µg/m3 did not differ significantly among the locations. However, the 

results collected showed differences according the seasons evaluation, being 

higher in the winter for all regions sampled. The proportion of Black Carbon 

behaves differently than the mass. It does not vary significantly between the 

seasons, but between the different regions. The proportion of Black Carbon was 

higher in Ibirapuera Park and the East Zone. We found 3 factors explaining 75% 

of the variability. Factor 1 was found Ti, V, Mn, Fe,  Ni, Pb, P, S Cr e K and was 

related to crustal emission (soil and construction) and vehicle emissions, 

Factors 2 was found V, P, BC, e S and can be related to  heavy-duty diesel. 
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Factor 3 was found BC, Ni and  was associated to vehicle emission.  can be 

related to  heavy-duty diesel.  

 
Descriptors:  Particulate matter;  air pollutants; air pollution. 
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1. Introdução 

 

 

A atmosfera é um sistema constituído por gases, partículas líquidas e 

sólidas, que se interagem química e fisicamente. É composta principalmente de 

Nitrogênio(N2)(78%), Oxigênio(O2)(21%) e Argônio(Ar)(1%). O vapor de água é 

encontrado principalmente na baixa atmosfera e sua concentração é muito 

variável, chegando a 3%, Evaporação e precipitação controlam a sua 

abundância. Os constituintes restantes gasosos, os gases residuais, 

representam menos de 1% da atmosfera. Estes gases desempenham um papel 

crucial no equilíbrio radioativo da Terra e nas propriedades químicas da 

atmosfera. As abundâncias desses gases-traço mudaram rapidamente e 

notavelmente nos últimos dois séculos. (SEINFELD E PANDIS, 1998).  

A atmosfera de um centro urbano é um complexo  sistema constituído 

por gases e partículas poluentes, que excedem as concentrações naturais da 

atmosfera, podem ser emitidas por fontes naturais, tais como poeira do solo, 

Pólen, e vulcões, e de atividades humanas, tais como queima de combustíveis, 

e indústrias. (SEINFELD E PANDIS, 1998). 

O nível de poluição atmosférica é determinado pela quantificação das 

substâncias poluentes presentes no ar. Conforme a Resolução CONAMA Nº 3 

de 28/06/1990, considera-se poluente atmosférico “qualquer forma de matéria 

ou energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou 

características em desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou 

possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao 

bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à 
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segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 

comunidade”(CETESB 2011).  

São duas as principais fontes de emissão associadas à contaminação do 

ar urbano: as indústrias, desde o início da revolução industrial até os dias 

atuais, e os veículos automotores, que vêm se transformando na principal fonte 

de emissão a partir da segunda metade do século XX (Saldiva,et al 2002).  

A poluição do ar na  cidade de São Paulo assim  como na maioria de 

outros centros urbanos, é uma mistura complexa de compostos de toxidade 

variável, e em sua maioria são originados pelo trafego de veículos 

automotores. Esta mistura de compostos varia de acordo com a proximidade 

da fonte poluidora, tipo de combustível utilizado e presença de outras fontes de 

emissão (WHO, 2005). 

Os automóveis contribuem em grande escala para a poluição 

atmosférica, a Região Metropolitana de São Paulo possui duas mil grandes 

indústrias e uma frota de mais de sete milhões de veículos, dos quais 6,5% 

são veículos  pesados, movido a diesel, e 93,5% são veículos leves. Destes 

76,3% queimam uma mistura de 78%-80% (v/v) de gasolina com 22% de 

etanol(gasool) e 17,2% usam etanol hidratado(95% etanol + água), segundo 

dados da CETESB 2009. O crescimento acelerado da frota veicular fez com 

que esta se torne a principal fonte de emissão de poluentes do ar na RMSP, 

ultrapassando a contribuição das fontes fixas (CETESB 2009).   

Devido  aos  problemas de qualidade do ar ocorrerem  principalmente 

em função dos poluentes provenientes dos veículos na Região Metropolitana 

de São Paulo, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos 

Automotores - PROCONVE, principal programa de controle das emissões 
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veiculares tem sido responsável por significativa redução do impacto 

ambiental, principalmente de monóxido de carbono e de material particulado 

(CETESB 2011). 

 A urbanização também causa um aumento da impermeabilização 

ocasionada pela ocupação do solo por concreto, assim os corpos d'água e os 

espaços livres vegetados não encontram lugar na luta pelo espaço (MARCUS 

& DETWYLER, 1972).   

 Dentro dessas grandes cidades, a intensificação do uso e ocupação do 

solo é forçada a ocorrer de maneira vertical, pois os terrenos apropriados para 

construções já se encontram quase completamente edificados (NUCCI, 1999). 

Essa verticalização das construções faz com que a superfície de concreto, 

com alta capacidade térmica, aumente. Todo este procedimento leva a uma 

diminuição da evaporação, a um aumento da rugosidade e da capacidade 

térmica da área. Segundo LOMBARDO, 1985, estas três modificações são os 

principais parâmetros que determinam a ilha de calor encontrada nas grandes 

metrópoles. Mais ainda, a acentuada verticalização impede a difusão dos 

ventos da camada inferior da troposfera, aumentando as ilhas de calor e 

criando verdadeiros canyons  urbanos, que dificultam a remoção de poluentes 

e criando uma situação de risco para todos os que neles transitam ou habitam. 

O cotidiano da população de cidades como São Paulo leva seus 

habitantes a uma exposição contínua de altos índices de poluição do ar, 

principalmente durante os meses de outono e inverno (JACOBI, 1999). Os 

habitantes destas grandes cidades podem ser comparados à bioindicadores, 

pois a concentração de poluentes leva uma grande parte da população a 

apresentar problemas de saúde (BRUNEKREEF, 2002).  
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1.1 Padrões de qualidade do ar e saúde 

 
 

Os padrões de qualidade do ar (PQAr), segundo publicação da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2005, variam de acordo com a 

abordagem adotada para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, 

considerações econômicas e vários outros fatores políticos e sociais, que por 

sua vez dependem, entre outras coisas, do nível de desenvolvimento e da 

capacidade nacional de gerenciar a qualidade do ar.   As diretrizes 

recomendadas pela OMS levam em conta esta heterogeneidade e, em 

particular, reconhecem que,   ao formularem políticas de qualidade do ar, os 

governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias locais antes 

de adotarem os valores propostos como padrões nacionais. ( CETESB 2011) 

 No Brasil, o governo do Estado de São Paulo, em 1976, através do 

decreto estadual n°8468, regulamentou alguns padrões para a qualidade do 

ar. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) em 28/06/1990 

ampliou esses padrões em âmbito nacional e os transformou em resolução. 

Os padrões de qualidade do ar segundo Relatório anual da CETESB, 2011 

podem ser divididos em primários e secundários. 

Os padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população. Podem ser 

entendidos como níveis máximos toleráveis de concentração de poluentes 

atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. 

Os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de 

poluentes atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso 

sobre o bem estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora, 

aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser entendidos como 
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níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de 

longo prazo. A resolução do CONAMA citada acima regulamentou os níveis 

dos seguintes poluentes: partículas totais em suspensão (partículas com 

menos de 100m), dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, fumaça, 

partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio (CETESB, 2011). Porém, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), recomenda o monitoramento da 

qualidade do ar, nas grandes cidades, por meio de concentração de partículas 

PM 2,5 (WHO, 2005) entre outros parâmetros. Além disso, esta legislação não 

define claramente como obter informações suficientes para definir quais são 

as fontes de emissão, e a falta destes dados dificulta a realização de projetos 

de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade do ar(WHO, 2005).  

Os padrões nacionais de qualidade do ar fixados na Resolução CONAMA Nº 

03 de 28/06/90 são apresentados na figura 1. 

 

 
Figura 1: Padrões nacionais de qualidade do ar (Resolução CONAMA Nº 03 
de 28/06/90) (relatório CETESB 2001) 
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1 - Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 

2 - Média geométrica anual. 

3 - Média aritmética anual. 

 

 

Em  diversos  países,  o  material  particulado  fino  (MP2,5)  foi  sujeito  à 

regulamentação governamental, o que ainda não ocorreu no Brasil, embora 

seus altos níveis na atmosfera, assim como em outros países, estejam 

relacionados a efeitos deletérios à saúde. 

 Mesmo não existindo no Brasil padrão de qualidade do ar para as 

partículas finas(partículas com diâmetro menor que 2,5µm) (milésima parte do 

milímetro), estudos mostram que seu comportamento não tem se alterado ao 

longo dos anos e que suas concentrações são elevadas quando comparadas 

a padrões internacionais. (McClellan e Jessiman, 2009 e CETESB, 2008). 

Desde a década de 90 estudos demonstram os efeitos da poluição do 

ar na saúde em vários países (Schwatz, 1999) 

Estudos mostraram que os poluentes gasosos e o material particulado inalável 

gerados a partir da queima de combustíveis fósseis apresentam efeitos diretos 

sobre o sistema respiratório, em especial, de crianças e idosos. Esses efeitos 

têm sido medidos através de aumentos nos atendimentos de pronto - socorro 

(Lin et al, 1999; Martins et al, 2002; Farhat et al, 2005), internações 

hospitalares (Braga et al, 2001; Dominice et al 2006; Medina-Ramon et al 2006) 

e também por mortalidade (Neas et al, 1999; Braga et al, 2000; conceição et al 

2001). 

 Estudos  como este já foram desenvolvidos para a caracterização do 

material particulado,  tais como Castanho e Artaxo  (2001), Miranda  et  al  

(2001),  Sanchez-Ccoyllo  e  Andrade  (2002),  Albuquerque  (2005)  e  
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Oliveira (2007). Estes trabalhos identificaram  fontes de material particulado 

fino  utilizando Análise  de  Componentes Principais  e  Análise  de  Fatores.   

É de grande importância a caracterização das fontes emissoras da poluição 

atmosférica, e não apenas nas regiões centrais da região metropolitana de 

São Paulo (RMSP), como vem sendo feito, mas também nas regiões 

periféricas, pois a composição da poluição pode não ser homogênea em toda 

a extensão da cidade. Esta composição pode diferir de acordo com a 

característica sócio econômica da região, pois pode estar relacionada com os 

hábitos regionais. Por exemplo, no centro a poluição atmosférica esta 

intimamente relacionada com a emissão de poluentes veiculares, já na 

periferia o trafego não é tão intenso, porem a frota veicular tende a ser mais 

antiga, com perfil de emissões distinto daquele presente nos veículos mais 

modernos. Fontes de emissões não regulamentadas, tais como a queima de 

lixo domiciliar, ressuspensão da cobertura de vias não pavimentadas, 

pequenas indústrias são fatores que podem contribuir para que a composição 

da poluição atmosférica possa variar ao longo da cidade. Um estudo da 

arquiteta Maria Cristina Haddad Martins (MARTINS, 2003), mostra que 

indicadores sócio econômicos modificam significativamente os efeitos da 

poluição atmosférica sobre indicadores de mortalidade. Por se tratar de um 

estudo ecológico, de séries temporais, não foi possível esclarecer os motivos 

do maior efeito adverso da poluição em áreas mais desfavorecidas. Algumas 

hipóteses podem ser levantadas. É possível que o menor nível sócio 

econômico aumente a vulnerabilidade aos poluentes pelas condições de 

saúde dos seus habitantes. Menor acesso aos serviços de saúde; pior manejo 

de condições crônicas como diabetes, hipertensão e sobrepeso; maior 
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prevalência de fumo; menor possibilidade da compra de medicamentos 

essenciais são exemplos de condições de maior fragilidade do receptor. Por 

outro lado, é possível que as moradias das regiões de menor renda sejam 

mais “permeáveis” aos poluentes externos, propiciando uma condição de 

maior exposição. Finalmente, é possível que a qualidade do ar seja pior. 

Veículos com tecnologia mais antiga, a existência de fontes não 

regulamentadas como as acima mencionadas, podem criar condições de uma 

pior qualidade do ar. 

1.2 Material Particulado 

 
 
O aerossol atmosférico (ou material particulado) é definido como  partículas 

sólidas e líquidas  em  suspensão  na  atmosfera.  Sua  composição  e  

tamanho  dependem  das  fontes  de emissão  e  de  processos  físico-químicos  

que  ocorrem  na  atmosfera.  Emitidos  diretamente como  partículas  (aerossol  

primário)  ou  formado  na  atmosfera  pela  conversão  gás-partícula (aerossol  

secundário),  os  aerossóis  atmosféricos  variam  seus  diâmetros  na  faixa  de  

alguns nanômetros (nm) a dezenas de micrômetros (mm).  (Brasseur, 1999) 

(Seinfeld e Pandis, 1998). 

O material particulado é  dividido em duas modas, a moda das partículas  

finas  (diâmetro  aerodinâmico menor  que  2,5 mm)  e a moda das partículas  

grossas  (com  diâmetro  aerodinâmico  entre  2,5  a  10  mm). A moda grossa 

é geralmente constituída por partículas primarias, formadas a partir de 

processos mecânicos, como ressuspensão de poeira do solo pelo vento, cinzas 

de combustão, sal  marinho e emissões biogênicas naturais. A moda fina 

contém  partículas primarias geradas por processo de combustão  por 
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indústrias, e veículos, e partículas secundarias geradas  na  atmosfera  pela  

conversão  gás-partícula. (Seinfeld e Pandis, 1998). A  principal  característica  

das  partículas inaláveis é transportar gases adsorvidos em sua superfície até 

as porções mais distais das vias aéreas, onde ocorrem as trocas de gases no 

pulmão (Braga et al., 2001). 

O Material Particulado tem um tempo de permanência de dias a 

semanas na atmosfera. Pode ser disperso pelo vento a longas distancias, 

interferindo na química e física da atmosfera em escala global. 

Os aerossóis podem ser removidos da atmosfera por deposição seca e 

úmida. A deposição seca consiste na ação da gravidade sobre as partículas, 

sendo mais eficiente na remoção de partículas grossas. Na  deposição úmida a 

remoção de partículas ocorre dentro e abaixo das nuvens, devido à 

precipitação. Pelo motivo de  as   deposições  seca e  úmida possuírem  tempo 

de residência relativamente curtos na troposfera, e devido à distribuição 

geográfica das   partículas  não ser uniforme,  os aerossóis troposféricoss 

variam muito em suas concentrações  e composições. Considerando que os 

gases atmosféricos têm vidas úteis variando de menos de um segundo a um 

século ou mais, tempos de residência de partículas na troposfera variam 

apenas de alguns dias a algumas semanas (Seinfeld e Pandis, 1998). 

Os  aerossóis  podem  se  originar  de  diversas  fontes,  tais  como  

atividades antropogênicas,  conversão gás-partícula,  erosão eólica, oceanos,  

ressuspensão do  solo. Uma vez que  a maioria dos  aerossóis urbanos  finos  

é de origem  secundária devido  às  atividades antropogênicas, a conversão 

gás-partícula desempenha um papel importante, em especial nos processos  

em  que  os  gases  reagem  quimicamente  sobre  a  superfície  de  partículas  
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pré-existentes, formando produtos  líquidos ou sólidos. Esse processo não 

resulta na formação de novas partículas, apenas resulta na adição de massa e 

novas espécies químicas nas partículas já  existentes. O  processo  que  dá  

origem  a  novas  partículas  é  o  de  nucleação  homogênea  e heterogênea  

que  pode  ainda  ser  homomolecular  ou  heteromolecular.  Assim,  há  uma 

considerável  variação  na  composição  e  propriedades  físicas  das  

partículas,  dependendo  da fonte e também das condições meteorológicas, 

além da localização geográfica (Miranda et al, 2001, Hobbs, 2000, Jacobson, 

2005).  

Os aerossóis desempenham um  importante papel no clima e no ciclo 

hidrológico. No contexto de mudanças  climáticas, o  estudo do  aerossol  se  

concentra na descrição  global de suas  fontes  e  na  sua  distribuição  

espacial, mostrando  assim  que  seu  efeito  direto  sobre  o balanço  de  

energia  na Terra  está  ligado  ao  espalhamento  e  absorção  da  radiação  

solar. Os estudos voltados para microfísica de sua  formação e evolução  

indicam ainda um  importante efeito indireto: servem como núcleos de 

condensação para a formação de nuvens (Raes et al, 2000, Seinfeld e Pandis, 

1998, Hobbs, 2000).  

  

2. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho foi caracterizar as fontes e analisar os 

componentes da poluição atmosférica em quatro regiões dentro da área 

metropolitana de São Paulo, e, também, verificar se existe homogeneidade 

destes componentes nestas diferentes regiões.  
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3. Metodologia 

 

3.1 Regiões Metropolitana de São Paulo 

 
 

A RMSP destaca-se como centro financeiro, industrial e comercial de 

abrangência regional, nacional e global, além de se constituir como um 

tecnopólo de pesquisa diversificada e pólo cultural consolidado. Nesta região 

concentram-se as sedes das grandes empresas e a maior parte dos centros de 

pesquisas e produtores de informação existentes no território brasileiro. Por 

isso, é considerada a metrópole informacional, pela densidade técnica de que 

dispõe nesta área, "assumindo papel estratégico, pois é o lugar sede da 

produção e controle da nova vaga de modernizações que reorganiza o território 

nacional" segundo Site do Governo do Estado de São Paulo 

http://www.stm.sp.gov.br/index. 

php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201 Acessado em 

15/08/2012 

3.1.1 Característica geográfica e climática 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) representada na figura 1  

é constituída por 39 municípios, 38 dos quais se agrupam em torno da capital 

do Estado e são diretamente ou indiretamente polarizados por ela. Representa 

3,4% do total do território do Estado, com uma área de 8.051 km2, 

concentrando 48,04% da população estadual. É caracterizada por conurbação 

contínua e orgânica de áreas pertencentes a diversos municípios, 

concentração da população, na ordem de 19,5 milhões, e o desenvolvimento 

http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201
http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201
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de um complexo sistema de pólos de concentração de atividades terciárias em 

vários níveis segundo Site do Governo do Estado de São Paulo 

http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024

&Itemid=201  

 

 

Figura 2: Mapa da região Metropolitana de São Paulo 
http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201 
 

O clima de São Paulo é considerado subtropical tipo Cfa segundo Köppen 

(Peel, M. C. and Finlayson, B. L. and McMahon, T. A.2007). Em termos de 

precipitação, o clima do Estado de São Paulo pode ser dividido em duas 

estações predominantes: uma estação chuvosa que compreende o período de 

outubro a abril, e outra estação seca que vai de maio a setembro. A estação 

chuvosa é influenciada pelo aquecimento continental que, associado à 

convecção tropical, sistemas extratropicais (frentes frias) e áreas de 

http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201
http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201
http://www.stm.sp.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2024&Itemid=201
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima_subtropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen-Geiger
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instabilidade continental, favorece a ocorrência de chuvas abundantes. Na 

estação seca, o clima é predominantemente influenciado pela passagem rápida 

de frentes frias provenientes do sul do continente, sendo essa estação 

caracterizada não só pela diminuição da precipitação, mas também pela 

diminuição das temperaturas e ocorrência de períodos de grande estabilidade 

atmosférica, proporcionando com isso condições mais desfavoráveis à 

dispersão de poluentes na atmosfera (CETESB, 2009). 

3.2 Metodologia de Amostragem 

 

Foram  realizadas coletas de material particulado em quatro locais 

diferentes dentro da RMSP, duas campanhas de vinte dias foram realizadas 

para este fim, a primeira  no inverno de 2011 e a segunda no verão de 2012.  

Estas campanhas  foram necessárias para compreender um pouco mais a 

complexa atmosfera da Região Metropolitana de São Paulo,  por isso foram 

feitas coletas não apenas no centro urbano, mas também em regiões 

periféricas onde a poluição pode ter características diferentes das regiões 

centrais da cidade. 

 Nas duas campanhas o material particulado foi coletado  em filtros de 

policarbonato (Millipore®, com 37mm de diâmetro, e 0,8 mm de porosidade), 

utilizando amostradores Harvard. Os filtros foram expostos por 24 horas e 

submetidos a medidas gravimétricas, determinação de Black carbon 

(refletância) e composição elementar (fluorescência de RX). 

 

3.3 Amostrador de Particulado Fino   
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O  equipamento  utilizado  para  coleta  de MP(2,5)  foi  o  amostrador  

de  particulado  fino construído na Universidade de Harvard, EUA, para coletar 

partículas em suspensão no ar com diâmetro menor ou igual a 2,5 µm. O 

amostrador (Figura 2) consiste de um coletor de ar de baixo volume,  

composto  por  uma  bomba  a  vácuo,  um  sistema  de  regulagem  e 

medição  de vazão de ar, um coletor de pó e um  impactador, onde este  

restringe a passagem de material particulado maior que 2,5 µm. 

O  amostrador  de  particulado  fino  utiliza  um  filtro  de  policarbonato  

previamente pesado no laboratório em uma balança com sensibilidade 

nominal de 1 micrograma. O filtro é colocado na seção de coleta de pó, para 

que a bomba de vácuo possa regularizar a vazão do  sistema. São registrados 

o volume e a vazão do ar. Assim, pode-se obter da diferença entre a pesagem  

inicial  e  final  normalizada  pelo  volume  de  ar  a  concentração  média  de 

material particulado coletado no período. O conjunto (amostrador, bomba, 

horímetro, sondas e caixa) foi desenvolvido no nosso Laboratório. 

 

(a)   (b) 

Figura 3: Amostrador de particulado fino. (a) bomba de vácuo, rotâmetro, 

ajuste de fluxo de rotâmetro, horímetro e uma mangueira que se conecta a 

parte (b) Impactador. 
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3.4 Locais de amostragem 

 

A figura 4 apresenta o mapa da Região Metropolitana de São Paulo indicando  

os quatro locais selecionados para coleta de Material Particulado Fino. 

 

Figura 4  Mapa da Região Metropolitana de São Paulo apontando os quatro 
locais de amostragem 
 
 
 As  coletas foram realizadas nos seguintes  locais da Região 

Metropolitana de São Paulo. 

 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

Na região central de São Paulo, as amostras foram coletadas na 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que esta localizada na 

Avenida Dr. Arnaldo, 544. Esta é uma via de trafego intenso, incluindo todas as 

categorias de combustíveis 
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Cidade Universitária 

 

Na região oeste da cidade de São Paulo foram coletadas amostras 

dentro da Cidade Universitária, o maior Campus da Universidade de São 

Paulo, e se encontra próxima a importantes vias de trafego intenso, por 

exemplo, a Avenida escola Politécnica, Avenida Marginal Pinheiros, Avenida 

Corifeu de Azevedo Marques e a Rodovia Raposo Tavares.  

 

Zona Leste (Avenida Aricanduva, 5500) 

 

Na região leste da cidade de São Paulo as amostras foram coletadas 

próximas a Avenida Aricanduva, 5500. Esta é uma importante avenida da 

região leste, com grande fluxo de veículos incluindo todas as categorias de 

combustíveis.  

 

Parque do Ibirapuera 

 

Na  região sul de são Paulo as amostras foram coletadas dentro do 

Parque do Ibirapuera. Importante parque da cidade de São Paulo, circundado 

por importantes vias de trafego intenso, avenida republica do Líbano, Avenida 

Vinte e Três de Maio, e Avenida Pedro Álvares Cabral. E ainda próximo ao 

aeroporto de Congonhas.  

3.5Metodologia Analítica 

 
 



25 

 

3.5.1Medidas Gravimétricas 

 

 A determinação da massa de partículas depositadas nos filtros (figura 5) 

foi feita pelo método gravimétrico. Para tanto os filtros foram previamente 

condicionados,  por um período de 24 horas em ambiente monitorado com  

temperatura mantida constante à 25ºC e a umidade relativa à  

aproximadamente 60%. Foram pesados em balança ultra-micro analítica 

(UMX2, da Mettler & Toledo, Suiça) ilustrada na figura 6, antes e após a 

exposição para coleta das partículas.  Neste procedimento,  antes  da  

pesagem,  os  filtros  foram  descarregados  eletrostaticamente  com  um  

sistema  de  deseletrização  da METTLER.  

 

 

 

 

Figura 5: Filtro de policarbonato (Millipore®, com 37mm de diâmetro, e 0,8 mm 
de porosidade) 
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Figura  5: Balança  (à esquerda) e o aparelho usado para  remover a 
eletricidade estática dos filtros (à direita). 
 

3.5.2 Determinação da composição elementar por Fluorescência de Raio-
X 

 

 A técnica analítica instrumental de FRX - Fluorescência de raios X tem 

sido utilizada na avaliação qualitativa e quantitativa da composição química 

em vários tipos de amostras, de interesse agropecuário, agroindustrial, 

geológico e ambiental  (Nascimento Filho, 1999).   

 Esta técnica é de grande importância na análise multi-elementar em 

amostras oriundas de sistemas biológicos, pois pode determinar tanto macro 

elementos como Cálcio (Ca) e Potássio (K), como elementos traços, como 

Cobre (Cu) e Chumbo (Pb), ou também de elementos não–metais como 

Enxofre (S) (RICHARDSON, 1995). 
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 Outra característica de relevante importância é que esta é uma técnica 

não destrutiva, assim, a amostra depois de analisada pode ser arquivada para 

futuras análises, tornando este método ideal para análises periódicas de 

estudos de monitoramento de atividades industriais (RICHARDSON et 

al.1992). 

 Entre as vantagens da utilização da técnica de FRX para análise 

química de elementos pode-se citar: a sua adaptabilidade para automação, 

limite de detectabilidade dentro do exigido por muitas amostras biológicas, 

preparação rápida e simplificada da amostra e análise multi-elementar, muito 

importante devido à interdependência entre micronutrientes nos sistemas 

biológicos. Assim é uma técnica utilizada onde há necessidade de se 

correlacionar os elementos essenciais e tóxicos de uma amostra. 

Em princípio, quando um elemento de uma amostra é excitado com 

raios X, esse elemento tende a ejetar os elétrons do interior dos níveis dos 

átomos, e como conseqüência disto, elétrons dos níveis mais afastados 

realizam um salto quântico para preencher a vacância. Cada transição 

eletrônica constitui uma perda de energia para o elétron, e esta energia é 

emitida na forma de um fóton de raios X, de energia característica e bem 

definida para cada elemento. 

 Assim, na análise de FRX têm-se três fases: excitação dos elementos 

que constituem a amostra, dispersão dos raios X característicos emitidos pela 

amostra, detecção desses raios. 

 Desse modo ao se considerar as intensidades (número de raios X 

detectados por unidade de tempo) dos raios X característicos emitidos pela 

amostra (IAEA, 1970), obtemos linhas espectrais com energias características 
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de cada elemento, onde a intensidade está relacionada à concentração do 

elemento na amostra. A concentração de cada elemento é, normalmente, 

expressa em termos de massa desse elemento dividido pela massa total da 

amostra, sendo habitualmente expressa em % ou em mg/g. 

 O equipamento  utilizado  está  no Laboratório  de Análises  de  

Processos Atmosféricos  (LAPAt), é o  Shimatzu Modelo Espectrômetro 

Rigaku, RIX 300, ilustrado na Figura 6. 

 Para  esse  procedimento,  foram recortados  um quarto de cada filtro e 

colados em um anel de teflon. O aparelho faz a análise de 16 amostras (anéis) 

em 8 horas. Os  resultados  obtidos  dessa  análise  foram  convertidos  às  

concentrações  de  cada elemento  identificado  pelo  programa  WinQXAS  

(Windows  Quantitative  X-ray  Analysis  System), por meio de ajuste de  

linhas espectrais. Em  geral  a  FRX  não  possibilita  um  quantificação 

absoluta da concentração elementar, por isso foi realizado um procedimento 

em que alvos de calibração  foram  utilizados  e  mais  as  características  do  

sistema  no  programa WinQXAS  possibilitando a quantificação elementar em 

massa por volume de ar amostrado. 

(a) 
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(b) 

Figura 7:  (a)  Shimatzu Modelo Espectrômetro Rigaku, RIX 300 Raio-X, (b) 

disco onde as amostras são colocadas para análise elementar. 

3.5.3 A determinação da concentração de Black Carbon por refletância 

 

 Para determinação das concentrações de carbono elementar (“Black 

Carbon” - BC) presentes nas amostras, foi utilizada a técnica de refletância de 

luz, com um Refletômetro, marca “Diffusion Systems Ltd.” modelo “Smoke 

Stain reflectometer- Model 43” ilustrado na figura 7. 
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Figura 8:  Refletômetro  

 O carbono elementar é produto da queima de combustíveis fósseis, 

funcionando como traçador da emissão veicular, particularmente de veículos a 

diesel. Por esta razão em vários trabalhos são realizadas medidas de BC em 

regiões urbanas, para identificação das fontes veiculares (WATSON et 

al.2002). 

 A técnica de refletância consiste na incidência de luz de uma lâmpada 

de Tungstênio no filtro amostrado, que reflete uma intensidade inversamente 

proporcional à quantidade de BC presente (YAMASOE, 1994). Como as 

partículas de BC são boas absorvedoras de luz, quanto maior a sua presença, 

menor a intensidade de luz refletida pelo filtro e menor a detectada pelo 

fotosensor. A curva de calibração da luz refletida pela quantidade de Black 

Carbon  é dada pela equação abaixo: 
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((81,95 -(71,83  log(R)))+15,43  (log(R))2 ) A)/ (V ) 

 

Onde: 

R é a refletância (%) 

A é a área do filtro (no Moudi a área é de 15,14cm2) 

V é o volume de ar amostrado (m3). 

 

3.6  Modelos Estatísticos   

 

3.6.1 Análise de Componentes Principais (PCA)  

 

Este método realiza uma decomposição das p-variáveis em p-

componentes ortogonais segundo as covariâncias ou correlações lineares das 

variáveis originais. Este método permite simplificar a interpretação dos dados, 

resumindo a informação contida nestas p-variáveis originais em um número k 

de componentes principais não-correlacionados, sendo k < p. Dessa forma, um 

conjunto k-dimensional de variáveis aleatórias poderá ser examinado, ao invés 

de um conjunto p-dimensional, sem que com isto se perca muita informação 

sobre a estrutura de variâncias e covariâncias original do vetor X (MINGOTI, 

2005, p.59). 

Utiliza-se neste estudo a matriz de correlação. Desta forma, todas as 

variáveis passam a ter, a priori, o mesmo peso relativo, sendo que suas 

participações na definição hierárquica dos componentes são resultantes 

apenas da estrutura de correlação entre as variáveis. 

O modelo da Análise das Componentes Principais pode ser dado por:  
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Onde os índices:  

i = associado às amostras (1, 2, 3, ..., N);  

 j = associado à variáveis medidas (1, 2, 3, ..., n);  

 m = número total de componentes retidos;  

 p = associado aos componentes retidos (1, 2, 3, ..., m);  

 Zij = matriz  adimensional original dos dados normalizados do  elemento  j na 

amostra i;  

Fpi  =  valor  de  um  fator  comum  p  para  um  indivíduo  i  (amostragem  do  

aerossol);  

 

ajp = matriz dos “ component loading” , após a normalização; 

ajp  Fpi  =  contribuição  do  fator  (componente)  correspondente  à  

composição linear (Andrade et al, 1994). 

Os dados originais  foram normalizados (com média zero e desvio 

padrão um), o que permite  a  inclusão  de  variáveis  com  unidades  e  ordens  

de  grandeza  bastante  distintas.  Tal procedimento teve como base os 

seguintes cálculos: 

                           

Onde: xji = concentração elementar da amostra i  na variável j;  

 = concentração média do elemento j de todas as N amostras; 
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 σj = desvio padrão das concentrações do elemento j. 

 

3.6.2 Determinação do Número de Fatores Retidos   

 

O  critério  utilizado neste  trabalho foi  selecionar  os  fatores  cujos  

autovalores  fossem  maiores  que  0,5  após  a  rotação  Varimax. 

3.6.3 Rotação das Componentes Principais Retidos   

 

Com o intuito de maximizar a variância dos pesos (loadings) explicada 

pelas componentes e  evidenciar  a  associação  às  fontes,  realiza-se  uma  

rotação  ortogonal  dos  autovetores, preservando  a  independência  estatística  

entre  eles.  Em  outras  palavras,  a  rotação  das componentes  é  para 

maximizar  os  loadings  dos  autovetores  para  valores  próximos  de  um,  

rotação essa chamada de varimax (Yamasoe, 1994; Sanchez-Ccoyllo, 2002). 

4 Resultados e Discussão   

 

4.1Resultados obtidos da analise gravimétrica 

 

Na figura 8 e Tabela 2, nota-se que a concentração da massa de 

Material Particulado fino (MP2,5)  se manteve maior durante o período de 

inverno em todos os locais amostrados. Esse período é caracterizado pela 

baixa taxa  de  precipitação  e   diminuição  da  eficiência  dos  processos  de  

remoção  úmida.  
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Figura 9: Variação da concentração da massa de Material Particulado Fino 
obtida pela tecnica e gravimetria durante  os períodos de inverno de 2011 e 
verão de 2012 para cada local amostrado. 
 

4.2 Resultados obtidos pela analise de Refletância 

 

Na figura 9 e Tabela 1, nota-se que as concentrações de Black Carbon 

(BC) não se diferenciaram na maioria das regiões entre as estações do ano.  

Porém as concentrações se diferenciaram entre as regiões amostradas, sendo 

que as maiores concentrações foram nas regiões do  Parque do Ibirapuera e 

Zona Leste . O BC é emitido majoritariamente nos processos de combustão e 

em especial durante a queima de diesel por veículos pesados (Sanchez-

Ccoyllo et al , 2008). 
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Figura 10: Variação da concentração de Black Carbon obtida pela técnica de 
refletancia durante  os períodos de inverno de 2011 e verão de 2012 para cada 
local amostrado. 
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Tabela1: Valores das  medianas e Range das concentrações de massa e Black 
Carbon nos periodos de inverno e verão. 
 

 Local Massa BC 

Inverno Ibirapuera Mediana 23,050 2,043 

Range 95,9 9,1 

FMUSP Mediana 19,600 1,659 

Range 41,2 8,6 

Zona Leste Mediana 29,500 2,995 

Range 47,7 13,8 

Cid. Universitária Mediana 18,900 2,440 

Range 26,4 4,4 

Verão Ibirapuera Mediana 13,350 5,224 

Range 167,9 13,0 

FMUSP Mediana 14,100 1,219 

Range 24,4 2,9 

Zona Leste Mediana 14,600 2,412 

Range 26,5 6,0 

Cid. Universitária Mediana 10,900 2,516 

Range 20,4 4,8 

 
 
 

4.3Resultados obtidos da analise elementar 

 
Após as coletas de MP2,5 obtidas pelo amostrador de particulado  fino e 

a análise  feita por  Fluorescência de Raio-X, foi possível estudar o espectro de 

energia, pelo software WinQxas,  que permitiu  a  identificação  dos  elementos  

presentes  na  amostra. Após  esse  procedimento foram obtidas as 

concentrações elementares médias, apresentadas na figura 10   
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Fi
Figura 11: Concentrações médias dos elementos  traço, obtidas da análise de 
Fluorescência de Raios-X, das amostras coletadas durante o experimento. 
 
 
4.4   Resultados Análise de Fatores   

 

Com  o  objetivo  de  se  identificar  as  fontes  a  partir  dos  dados  das  

concentrações foi  realizada  a  Análise  de Fatores. Essa análise foi aplicada 

para análise da variância das concentrações dos  elementos  traço do PM2,5  

coletado. Esses  resultados  são  apresentados na tabela 2. Foram realizados 

vários testes de aplicação da Analise de Fatores aos dados obtidos. 
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Tabela2: Retenção de Número de Fatores 

 
 
 

Os  resultados  observados  na  tabela1  mostram  que  com  a  retenção  

de  3  fatores,  estes  conseguem explicar pouco mais de 75% da variância  

total dos dados.    

 Na  tabela 3   os  valores  indicam  os maiores pesos (acima de 0,5), que 

possibilitam a identificação das fontes. 

 

 

Tabela  3:  Estatística  descritiva  (em  µg/m3),  pesos  dos  fatores. 
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O Fator 1 teve os maiores pesos para Ti, V, Mn, Fe,  Ni, Pb, P, S Cr e K, 

sendo que esse agrupamento indica que uma possível  fonte é a  

ressuspensão da poeira do  solo por conter Ti, Fe, e também emissão veicular 

pelo fato de conter S, Cr e Ni. O Fator 2 teve maiores pesos para V, P, BC, e S, 

podendo estar  associado a emissão de veículos que utilizam combustível com 

alto teor de enxôfre e vanádio, possívelmente veículos do ciclo diesel.  O fator 

3 também esta associado à emissões veiculares por ter os maiores pesos para 

BC e Ni. Não foi possivel. A presença de enxofre e vanádio no Fator 2 e de BC 

no Fator 3 dificultam distinguir claramente o tipo de veiculo responsável pelas 

emissões. Na verdade, os 3 fatores identificados podem ser idetráfego, 

indicando serem as fontes móveis o principal agente responsável pela poluição 

por partículas finas nos 4 pontos avaliados. 

 

Tabela 3: Associação de possíveis fontes com os elementos-traço  indicadores 
de cada  tipo de poluição. 
 

Fator Elementos-Traço Fonte identificada 

1 Ti, V, Mn, Fe, Ni, Pb, P, S Cr e K Solo, Veículo 

2 V, P, BC, S Veículo 

3 BC, Ni Veículo 

 

 

 

A figura 11 representa a contribuição dos três fatores para os quatro 

locais amostrados, nota-se que não grande diferença na contribuição dos 

fatores entre as regiões. O Fator 2 tende a se destaca na região do Parque do 
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Ibirapuera e Cidade Universitária. Vale a pena ressaltar que o Parque do 

Ibirapuera é influenciado pelo Corredor Norte-Sul e Avenida dos Bandeirantes, 

enquanto a Cidade Universitária é circundada de um lado pela Marginal do Rio 

Pinheiros e em suas outras franjas pela Regis Bittencourt e Raposo Tavares, 

vias com grande contribuição de veículos pesados. 

 

 
Figura 12: contribuição dos fatores 1,2 e 3 para as regiões amostradas 
 
 
 
 
Os resultados acima expostos corroboram estudos anteriores realizados pelo 

Instituto de Física da USP na área da FMUSP, como os de Castanho e  de  

Artaxo  (2001) e de Sanchez-Coyllo  (2002). 
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5. Considerações Finais 

 

 
Este trabalho teve como objetivo caracterizar as fontes e analisar os 

componentes da poluição atmosférica em quatro regiões dentro da área 

metropolitana de São Paulo, e também, verificar a contribuição destes 

componentes nestas diferentes regiões.  

Da análise das concentrações diárias de MP2,5 pode-se afirmar que as 

maiores concentrações  ocorreram  no  período  de  inverno,  quando  o  

processo  de  remoção  úmida  é menos eficiente devido à baixa precipitação 

do período e o maior número de ocorrências de inversões térmicas. 

Da analise das concentrações diárias de Black Carbon, nota-se que 

não se diferenciaram muito entre as diferentes estações do ano.  Porém as 

concentrações se diferenciaram entre as regiões amostradas, sendo que as 

maiores concentrações foram nas regiões do Parque do Ibirapuera e Zona 

Leste. 

Da analise de componentes principais pode-se identificar 3 fatores: 

Fator 1 pode estar associado à ressuspensão de poeira do  solo, e emissão 

veicular, os Fatores 2 e 3 estão associados à emissão veicular, porém não se 

pode definir  claramente qual tipo de veículo, contudo, nota-se que a frota 

veicular tem  grande  participação  na  formação  de  material  particulado  

fino, já que foi encontrada em todos os fatores. 

Os de concentração do PM2,5 medidos neste estudo indicam que as 

concentrações deste poluente estão acima dos valores recomendados pela 

OMS  e certamente são detrimentais para a saúde da população, mormente 

aquela que, em face da lentidão do tráfego, dispende uma grande fração do 

seu tempo em meio ao tráfego pesado. Vale a pena ressaltar que o único 
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ponto de monitoramento próximo a uma via de alto tráfego foi o da FMUSP, 

que se situava a poucos metros da Avenida Dr. Arnaldo. Os demais pontos 

podem ser considerados como indicativos de concentrações de background e, 

portanto, podem indicar grosseiramente a exposição basal da população das 

regiões estudadas.  

As quatro Regiões amostradas apresentaram contribuição de emissões 

veiculares, incluindo áreas abertas como o Parque do Ibirapuera e a Cidade 

Universitária, todas as regiões amostradas estão próximas a importantes vias 

de trafego de São Paulo.  

A preservação da saúde pública passa por medidas de redução de 

tráfego, esforços para reduzir as concentrações de poluição atmosférica de 

PM2.5 no Brasil devem focar redução de emissão veicular e incentivar o uso de 

mais transportes públicos e combustíveis mais limpos. 

Estudos como este são importantes por fornecerem uma estimativa das 

fontes geradoras de material particulado fino e auxiliam no conhecimento 

sobre a atmosfera de São Paulo. 

Ao final desta discussão considerei importante reafirmar as conclusões 

deste trabalho: 

a) As concentrações de Material Particulado Fino tiveram níveis maiores 

durante a estação de inverno e se mantiveram acima dos níveis de Padrão 

de Qualidade do Ar recomendados pela OMS. 

b) As concentrações de Black Carbon não variaram entre as estações dos 

ano e sim entre as diferentes regiões, mostrando que o Black Carbon esta 

relacionado as características do trafego o local; 



43 

 

c) As emissões veiculares representam a principal fonte de PM2,5 na Região 

Metropolitana de São Paulo. 
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