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RESUMO 
 
Atrelada ao desenvolvimento industrial está a urbanização. Nesse cenário, a 
intersecção de áreas industriais com áreas urbanas tem sido objeto de preocupação 
e conflito nas últimas décadas. Problemas resultantes dessa divergência pela 
ocupação e uso do solo são os possíveis impactos causados por poluentes emitidos 
pelos empreendimentos como indústrias de pequeno e médio porte à saúde da 
população e à sua qualidade de vida do entorno. Nesse sentido, o objetivo do 
trabalho é o de avaliar a poluição atmosférica a partir de material particulado e 
gasoso na interface de zoneamento limítrofe entre residencial e industrial, buscando-
se as possíveis correlações com a saúde da população do entorno. O estudo foi 
realizado no Bairro Hauer, no município de Curitiba-PR, tendo como fonte fixa e 
majoritária de poluição uma indústria de painéis aglomerados. A metodologia 
empregada neste trabalho compreende a análise material particulado suspenso e 
gases.  
A composição do material particulado total foi analisado por fluorescência de Raio-X. 
Os elementos que apresentaram a maior concentração elementar foram Si, Ca e Fe 
e K. O Si, Ca e Fe fazem parte do grupo chamado aluminossilicatos, diretamente 
associados a fontes naturais de poeira, sendo facilmente transportados pelo vento, 
todavia a presença do elemento K é um indicativo de que parte destes aerossóis são 
provenientes da queima de biomassa.  
O material particulado total foi avaliado gravimetricamente e foram comparados com 
os dados das estações automáticas de Curitiba, estando todas as avaliações de 
acordo a legislação ambiental específica.  
O material particulado individual foi analisado por microscopia eletrônica de 
varredura acoplada a uma microssonda. Os principais grupos de partículas 
identificadas na área de estudo foram partículas biogênicas, aluminossilicato, 
partículas orgânicas, partículas ricas em C, S, Fe e Cl, sendo os grupos biogênicos e 
aluminossilicatos os predominantes. Os gases dióxido de nitrogênio (NO2), óxido de 
enxofre (SO2), ácido acético (HAc) e ácido fórmico (Hfor) foram amostrados 
utilizando-se amostradores passivos do tipo difusivo e analisados por cromatografia 
iônica. Os resultados de NO2 e SO2 não parecem ser influenciados pelo entorno 
avaliado, já que as concentrações encontradas são relativamente similares as de 
outros estudos na cidade de Curitiba. As concentrações de ácido acético e ácido 
fórmico apresentaram expressivas concentrações se comparados com os outros 
estudos realizados em Curitiba – PR e no Exterior. Acredita-se, portanto, que há 
uma influência da fonte especifica de poluição na área de estudo, possivelmente 
pelo tipo de resina utilizado no processo de fabricação dos painéis aglomerados.  
No presente estudo, diferentes técnicas de análises compõem um conjunto de dados 
a serem discutidos para o entendimento da poluição atmosférica da região de estudo 
com o objetivo de dar suporte à tomada de decisões na gestão de conflitos urbanos. 
Os resultados obtidos neste estudo indicam o crescimento urbano desordenado da 
área de estudo, evidenciando uma situação sensível e de conflito entre o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

 
Palavras chaves: Material particulado, gases, conflitos urbanos, saúde 

 

 



 

xii 

ABSTRACT 
 
Industrial development is linked to urbanization. In this scenario, the intersection of 
industrial areas to urban areas has been a subject of concern and conflict for 
decades. One of the problems related with the occupation and land use are the 
possible impacts caused by pollutants from industries and the people's health and 
their quality of life of the surroundings. The objective of this work is to evaluate the air 
pollution - particulate matter and gaseous – at interface zoning boundary between 
residential and industrial. This study was conducted at suburb of Hauer, Curitiba-PR, 
where a plywood industry is the main source of pollution. The methodology of this 
work includes the analysis of suspended particulate matter and gases.  
The composition of total particulate matter was analyzed by X-ray fluorescence. The 
elements with highest concentration were elemental Si, Ca, Fe and K. Si, Ca and Fe 
are part of a group called aluminosilicates, directly associated with natural sources of 
dust, easily transported by wind. However the presence of the element K can indicate 
that part of those aerosols came from biomass burning.  
The total particulate matter was measured gravimetrically and compared with data 
from automatic stations in Curitiba, with all assessments in accordance with local 
environmental legislation.  
Particulate matter was analyzed individually by scanning electron microscopy 
coupled to a micro-probe. The main groups of particles identified in the study area 
were biogenic particles, aluminum-silicate, organic particles, particles rich in C, S, Fe 
and Cl, predominance of aluminosilicates and biogenic particles. Nitrogen dioxide 
(NO2), sulfur oxides (SO2), acetic acid (HAc), formic acid (Hfor) were sampled using 
passive samplers, diffusion tubes, and analyzed by ion chromatography. The results 
of NO2 and SO2 do not seem to be influenced by the local environment activities as 
the concentrations found are relatively similar to those of other studies in the city of 
Curitiba. The concentrations of acetic and formic acid were significant when 
compared with other studies conducted in Curitiba – PR, Europe and USA. It is 
believed therefore that there is an influence of the specific source of pollution in the 
study area, possibly by the type of resin used in the manufacturing process of 
plywood.  
In this study, different analysis techniques are a collection data to be discussed for 
the understanding of air pollution in the region of study in order to support decision 
making in the management of urban conflict. The results of this study indicate the 
urban sprawl of the study area, showing a sensitive situation and conflict between the 
economic, social and environmental.  

 
Keywords: Particulate matter, gas, urban conflicts, health  
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1 INTRODUÇÃO 

Os recursos naturais como o ar, a água e o solo vêm sendo utilizados desde 

o mais remoto capítulo da história do homem. Nesta época, tais recursos eram 

encontrados livres de impurezas, pois os resíduos gerados eram prontamente 

assimilados pelo meio ambiente. Os seres vivos viviam em equilíbrio; os resíduos 

produzidos por uma determinada espécie usualmente serviam como fonte de 

energia para outras espécies. Com a evolução dos tempos o ser humano, através de 

sua habilidade de transformar fontes naturais em novos artefatos, começou a gerar 

cada vez mais resíduos, e, muitos deles, não assimiláveis pela biosfera, quebrando 

assim o equilíbrio natural (BRAGA et al., 2005).  

Com o advento da Revolução Industrial, a produção em larga escala 

multiplicou seus efeitos antropogênicos sobre o ar, a água e o solo, promovendo a 

degradação ambiental em diversas áreas do planeta. Por conseguinte, com o 

avanço da produção industrial, a preocupação com a qualidade do ar passou a ter 

maior relevância para a saúde humana, devido ao imenso crescimento da poluição 

atmosférica1 (CAMARGO, 2003). 

Atrelada ao desenvolvimento industrial está a urbanização. Nesse cenário, a 

intersecção de áreas industriais com áreas urbanas tem sido objeto de preocupação 

da sociedade. Um dos problemas resultantes desse conflito de zoneamento é o 

impacto causado pelos poluentes emitidos pelas indústrias à saúde da população e 

à sua qualidade de vida do entorno (BASTISTELA, 2007). A poluição atmosférica 

pode ser entendida como degradação da qualidade do ar de maneira a prejudicar a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população, afetando desfavoravelmente o 

meio ambiente. É a liberação ou a presença de substâncias na atmosfera cujos 

efeitos podem se fazer sentir sobre a pele, mucosas, sistema nervoso central, 

sistema respiratório e cardiovascular, trazendo uma série de efeitos nocivos ou 

adversos à saúde (GOMES, 2002). 

O Brasil, nas últimas décadas, vem sofrendo com índices alarmantes de 

partículas emitidas à atmosfera pelos grandes centros urbanos e queimadas na zona 

rural, o que vêm causando sérios danos ao meio ambiente. Mesmo com a vasta 

                                            
1
Resulta de alterações na atmosférica susceptíveis a causar impactos ambientais e de 

saúde humana. Estas alterações são provocadas por gases e partículas em suspensão. 
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gama de equipamentos de proteção ambiental disponíveis, existe ainda um 

apreciável número de atividades industriais, fontes urbanas e agrícolas que 

concorrem para o empobrecimento da qualidade do ar (CELLI et al. 2001). Esses 

processos trouxeram significativos impactos à atmosfera e ao ambiente urbano, pela 

geração e introdução de quantidades consideráveis de poluentes atmosféricos 

originários das fontes estacionárias e/ou móveis, sendo as indústrias o maior 

potencial poluidor de fontes estacionárias. 

O monitoramento de material particulado total, dióxido de nitrogênio, dióxido 

de enxofre, particularmente nos centros urbanos, pode ser considerada um dos 

indicadores de qualidade de vida, em decorrência dos efeitos que podem causar a 

introdução de substâncias cujas características, quantidades e concentrações 

alterem a composição físico-química da atmosfera, assim como seus aspectos 

termodinâmicos (OLIVEIRA, 1999). Essa alteração, como resultado de poluentes 

emitidos por diferentes fontes, pode colocar em risco a população e o ambiente em 

geral. O monitoramento dos poluentes e o estabelecimento de padrões de qualidade 

do ar são, portanto, instrumentos de grande importância para a promoção do bem 

estar humano e dos demais seres vivos, assim como influenciam favoravelmente na 

preservação dos ecossistemas.  

Assim, a avaliação da qualidade do ar visa quantificar as substâncias 

poluentes (gases, matéria e/ou energia) presentes nesse meio, possibilitando 

identificar áreas poluídas e as principais fontes emissoras. E, também, em função do 

que se refere aos níveis de concentração dos poluentes, estabelecer políticas de 

gestão ambiental, coordenar estratégias e ações que visem impedir a deterioração 

da qualidade do ar atmosférico. Esse conjunto de ações tem por objetivo prevenir os 

episódios críticos da poluição do ar e seus reflexos na saúde da população.  

Os poluentes atmosféricos emitidos pelas fontes industriais resultam, em 

geral, das características do processo de produção. Portanto, cabe considerar: (i) a 

matéria-prima e o combustível utilizado; (ii) a eficiência dos processos, das técnicas 

e das operações adotadas; (iii) os subprodutos do processamento; (iv) o produto 

fabricado; (v) os equipamentos e dispositivos de controle de resíduos e de redução 

das emissões; assim como, (vi) a política de gerenciamento ambiental ou gestão 

ambiental implementada pelo estabelecimento industrial (ZANETIC, 2004).  
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Os processos de produção, com suas etapas de obtenção e transporte de 

matéria-prima, transformação em produto final no interior das empresas e 

destinação final, são geradores de resíduos capazes de impactar o meio ambiente, a 

saúde do trabalhador e da população do entorno (BRAGA, 2007). 

O processamento industrial da madeira, em especial a fabricação de painéis 

de madeira aglomerada2, é um emissor de material particulado e gasoso para a 

atmosfera. O material particulado é formado de poeiras, fumaças e todo tipo de 

material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por causa de seu 

pequeno tamanho (CETESB, 2010). 

No processo de manufatura de compensados, a madeira poderá ser utilizada 

de forma maciça ou transformada mais uma vez para obtenção de painéis, placas 

(compensados, aglomerados, MDF e OSB) compostas de pedaços miúdos de 

madeira ou de materiais lignocelulósicos unidos por adesivos de resinas sintéticas 

em calor e pressão o que merece especial enfoque é a toxicidade das substâncias 

usadas no processo de aglomeração, pois as resinas adesivas normalmente 

utilizadas são à base de ureia-formaldeído (UF), de fenol-formaldeído (FF), 

melamina-formaldeído (MF) ou ureia-formaldeído-melamina. O fenol, por exemplo, é 

um composto cáustico de difícil decomposição e o formaldeído, principal 

componente para a síntese das resinas sintéticas, é uma substância cancerígena 

(NIOSH, 1993). Além disto, os painéis exigem o uso de substâncias outras, tais 

como: as ignífugas (substâncias químicas usadas para diminuir o ponto de 

combustão), os fungicidas e/ou inseticidas e a parafina, usada para dar 

impermeabilidade ao material (PEREIRA, 2003). 

Tendo em vista a gama de materiais produzidos por esse tipo de processo e 

que provocam poluição do ar, o monitoramento é de suma importância tanto para 

avaliações técnicas que visem a mitigação de poluentes industriais através de novos 

equipamentos ou de adequações destes, quanto para a saúde da população que 

reside dentro do raio de atingimento de fontes poluidoras.  

                                            

2  Segundo a norma técnica NBR 14810-1 de março de 2002, “chapa de madeira 

aglomerada ou chapa de partículas de madeira são produtos em forma de painel, variando de 3mm a 
50mm de espessura, constituído por partículas de madeira aglomeradas com resinas naturais ou 
sintéticas, termofixas, sob ação de pressão e calor. Durante o processo de fabricação, podem ainda 
ser incorporados aditivos para prover painéis de características especiais.”  
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Para analisar “in loco” os supracitados impactos na qualidade do ar em 

áreas urbanas, decorrentes do processo industrial, foram analisadas as emissões 

atmosféricas provenientes da atividade de uma empresa situada na Cidade de 

Curitiba, Estado do Paraná, que fabrica painéis de madeira aglomerada e localiza-se 

em zoneamento limítrofe, delimitada apenas por uma rua da área residencial, motivo 

que ensejou a caracterização do material particulado e gasoso dessa área.  

 Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a poluição 

atmosférica a partir de material particulado e gasoso da interface zoneamento 

limítrofe entre residencial e industrial, buscando-se as possíveis associações na 

saúde da população do entorno.  

A dissertação está organizada em 6 capítulos. No capítulo 2 são 

apresentados os objetivos geral e específicos do trabalho. Na revisão da literatura, 

capítulo 3, foi realizada uma revisão breve quanto aos conceitos de atmosfera, 

poluição atmosférica, poluentes atmosféricos e padrões de qualidade do ar. Na 

seqüência são descritos a fonte específica de poluição na área de estudo, referentes 

a fabricação de painéis aglomerados desde seu histórico até o processo de 

fabricação. Posteriormente, são relatadas as emissões atmosféricas provenientes do 

mesmo, bem como os efeitos sobre a saúde humana.     

Os requisitos legais aplicados a poluição atmosférica no Brasil e os conflitos 

de uso quanto ao zoneamento ambiental são descritos no próximo tópico.         

No capítulo 4, a metodologia utilizada neste trabalho é descrita, com enfoque 

nas características gerais da área de estudo, na descrição dos pontos de 

amostragem, na amostragem, nos equipamentos utilizados e nas metodologias de 

análise aplicadas. 

Os resultados e discussões são apresentados no capitulo 5 e as 

considerações finais no capítulo 6, destacando-se os pontos positivos e negativos 

encontrados no presente estudo 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a poluição atmosférica a partir de material particulado e gasoso da 

interface zoneamento limítrofe entre residencial e industrial, buscando-se os 

possíveis efeitos na saúde da população do entorno. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a concentração em massa de partículas totais em suspensão, 

gases; 

 Promover a caracterização do material particulado total a partir da 

composição elementar, assim como a análise individual das partículas 

em suspensão; 

 Avaliar os possíveis efeitos na saúde da população do entorno com a 

atividade industrial desenvolvida na área de estudo.   
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 A ATMOSFERA 

Conhecida como a camada de gases que envolve e protege a Terra, a 

atmosfera é composta pelo conjunto de vários gases, dentre os principais tem-se: o 

nitrogênio (78,10%), oxigênio (20,94%), argônio (0,93%) e gás carbônico (0,03%). 

Em porcentagens menores cita-se o neônio, hélio, criptônio, xenônio, hidrogênio, 

metano, dióxido de nitrogênio, e, dentre estes, o ozônio, responsável por impedir 

que os raios ultravioletas incidam diretamente sobre a superfície e que venham a 

provocar efeitos danosos ao meio ambiente (BRAGA et al., 2005). 

Segundo Assunção (1998) a constituição da atmosfera é “o resultado de 

processos físico-químicos e biológicos iniciados há milhares de ano”‟. No entanto, a 

evolução das técnicas utilizadas pelo ser humano lhe permitiu modificar e 

transformar mais rapidamente o meio ambiente, interferindo nos processos ocorridos 

entre a superfície terrestre e a atmosfera, pela diversificação de suas atividades, 

culminando com ambientes artificiais, como os das cidades. 

As diversas atividades humanas sejam elas relacionadas à economia, com a 

diversificação das indústrias pertencentes a vários setores econômicos, assim como 

as atividades relacionadas ao lazer e ao cotidiano, são responsáveis pela utilização 

de fontes de energia provenientes da queima de combustíveis fósseis (amplamente 

utilizados nas indústrias, nas usinas, nos veículos, e nos aquecedores à gás), 

(BRAGA et al., 2005). A intensa utilização dos combustíveis fósseis tem causado a 

liberação de substâncias químicas diversas, modificando a composição atmosférica 

e provocando desequilíbrios físicos no ar (BRAGA et al., 2005). 

O processo de poluição atmosférica inicia-se com a emissão dos poluentes 

pelas fontes, sendo transportados pelas massas de ar até que atinjam um receptor. 

Em geral, cada poluente apresenta características próprias de dispersão na 

atmosfera. Quanto maior a distância entre a fonte de emissão e o receptor, menor 

será a concentração de poluentes encontrada nas proximidades deste receptor 

(BRAGA, 2001). 

Os poluentes que são lançados na atmosfera sofrem influências de variáveis 

tais como: intensidade e direção do vento, radiação solar incidente, pressão 
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atmosférica, chuva, temperatura e umidade do ar. Essas variáveis interferem no 

fenômeno de dispersão, resultando na variabilidade espacial e temporal nas 

concentrações de poluentes. Os poluentes emitidos são dispersos principalmente 

pelos processos de transporte mecânico, e de difusão. A dispersão de poluentes na 

camada limite atmosférica é fortemente influenciada pelas rugosidades dessa 

camada que podem ser: construção civil, florestas, topografia (COLVILE, 2001). 

Segundo Jorge et al. (2006), a circulação geral da atmosfera também 

interfere na dispersão, uma vez que a movimentação das grandes massas de ar 

afeta a circulação local. 

3.2 POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

A Política Nacional de Meio Ambiente define o termo “poluição” como a 

degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ou 

criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, ou afetem 

desfavoravelmente a biota, ou afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente, ou emitam matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos na Lei 6.938/81, Artigo 3o, inciso III. Almeida (1999) alude que a 

poluição atmosférica consiste de gases, líquidos ou sólidos presentes na atmosfera 

em níveis elevados o suficiente para causar dano ao ser humano, animais, plantas e 

materiais.  

Assunção (1998) aborda, sob vários aspectos, a poluição atmosférica como 

um fenômeno decorrente principalmente da atividade humana dentre os quais se 

destacam o rápido crescimento populacional, industrial e econômico, os hábitos da 

população e o grau de controle. 

3.3 POLUENTES ATMOSFÉRICOS 

Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 

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

desacordo com níveis previamente estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o 

ar impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; 
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danoso aos materiais, à fauna e à flora e prejudicial à segurança, ao uso e gozo da 

propriedade e as atividades normais da comunidade (CONAMA, 1990). Torres e 

Martins (2006) afirmam que a variedade de substâncias que podem estar presentes 

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

classificação. Entretanto, Assunção (1998) o faz para os principais poluentes 

atmosféricos em função de sua origem, estado físico e classe química. 

 

Em função da origem, podem ser classificados em duas categorias: 

 

 Poluentes primários: são aqueles emitidos diretamente pela fonte para a 

atmosfera, como por exemplo, aquele originados da queima parcial de 

combustível fóssil emitida por carros e indústrias monóxido de carbono 

(CO), óxido de nitrogênio (NO), dióxido de enxofre (SO2) e material 

particulado. 

 Poluentes secundários: não são emitidos diretamente por uma fonte, são 

formados na atmosfera com a influência de outras substâncias 

(chamadas precursores) e eventualmente da radiação solar. É o caso do 

Ozônio (O3), da maior parte de Dióxido de Nitrogênio (NO2) e de certas 

partículas muito finas. No caso de poluentes secundários, não podemos 

tão facilmente prever onde serão registradas altas concentrações. 

Mesmo em lugares afastados das fontes dos precursores, podemos 

encontrar altas concentrações. Em geral, problemas com poluentes 

secundários abrangem uma área maior do que no caso de poluentes 

primários. 

 

Em relação ao estado físico, podem ser classificados em dois grandes 

grupos, quais sejam: material particulado e gasoso. 

 

O Material Particulado subdivide-se em: 

 

 Poeiras: partículas sólidas, geralmente formadas por processo de 

desintegração mecânica (poeira de rua, de cimento em construção, etc.); 
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 Fumos: partículas sólidas formadas por condensação de substancias 

gasosas (fumos de chumbo, alumínio);  

 Fumaça: partículas principalmente sólidas, provenientes da combustão 

de combustíveis fósseis ou madeira; 

 Névoa: partículas líquidas produzidas por condensação ou por dispersão 

de um líquido (névoas de pesticidas, etc.). 

 

Também, segundo a Organização Mundial da Saúde (1999), o material 

particulado em suspensão (PTS) pode ainda ser classificado de acordo com o 

diâmetro das partículas em: Partículas Inaláveis (PM10): partículas com diâmetro 

aerodinâmico médio menor do que 10 µm; e Partículas Inaláveis Finas (PM2,5): 

partículas com diâmetro aerodinâmico menor do que 2,5 µm. 

Segundo a Resolução do CONAMA de março de 1990 (CONAMA, 1990), os 

grupos de poluentes que servem como indicadores de qualidade do ar, adotados 

universalmente e que foram escolhidos em razão da freqüência de ocorrência e de 

seus efeitos adversos, são: 

Material Particulado (MP): inclui Partículas Totais em Suspensão (PTS), 

Partículas Inaláveis (MP10) e Fumaça (FMC). Sob a denominação geral de “Material 

Particulado” se encontra um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças 

e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera por 

causa de seu pequeno tamanho. As principais fontes de emissão de particulado para 

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

ressuspensão de poeira do solo, entre outros.  

O material particulado pode também se formar na atmosfera a partir de 

gases como SO2 – dióxido de enxofre, NOx – óxidos de nitrogênio e COVs – 

compostos orgânicos voláteis, que são emitidos principalmente em atividades de 

combustão, transformando-se em partículas como resultado de reações químicas no 

ar. 

O tamanho das partículas está diretamente associado ao seu potencial para 

causar problemas à saúde, quanto menores as partículas, maiores os efeitos 

provocados. Outra observação é que o particulado também pode reduzir a 

visibilidade na atmosfera. 
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Dióxido de Enxofre (SO2): Resulta, principalmente, da queima de 

combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel, óleo combustível industrial e 

gasolina. Essa substância é uma das principais formadoras da chuva ácida. O 

dióxido de enxofre pode reagir com outras substâncias presentes no ar formando 

partículas de sulfato que também são responsáveis pela redução da visibilidade na 

atmosfera. 

 

Monóxido de Carbono (CO): É um gás incolor e inodoro que resulta da 

queima incompleta de combustíveis de origem orgânica, combustíveis fósseis, 

biomassa, etc. Em geral, é encontrado em maiores concentrações nos grandes 

centros urbanos, emitido, principalmente, por veículos automotores. Altas 

concentrações de CO são encontradas em áreas de intensa circulação de veículos. 

 

Ozônio (O3) e Oxidantes Fotoquímicos: “Oxidantes fotoquímicos” é a 

denominação que se dá à mistura de poluentes secundários formados pelas reações 

entre os óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis, na presença de luz 

solar, sendo esses últimos liberados na queima incompleta e evaporação de 

combustíveis e solventes. 

O principal produto desta reação é o ozônio, por isso mesmo utilizado como 

parâmetro indicador da presença de oxidantes fotoquímicos na atmosfera. Esses 

poluentes formam a chamada “névoa fotoquímica”, ou “smog fotoquímico”, cujo 

nome foi dado porque causa na atmosfera uma diminuição da visibilidade. 

 

Óxido de Nitrogênio (NO) e Dióxido de Nitrogênio (NO2): São formados 

durante processos de combustão. Em grandes cidades, os veículos geralmente são 

os principais responsáveis pela emissão dos óxidos de nitrogênio. O NO, sob a ação 

de luz solar se transforma em NO2 e tem papel importante na formação de oxidantes 

fotoquímicos como o ozônio. Dependendo das concentrações, o NO2 causa 

prejuízos à saúde. 



 

11 

3.4 PADRÕES DE QUALIDADE DO AR 

O padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a 

concentração de um componente atmosférico que garanta a proteção da saúde e do 

bem estar humano. Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos 

científicos dos efeitos produzidos por poluentes específicos e são fixados em níveis 

que possam propiciar uma margem de segurança adequada (LISBOA e KAWANO, 

2007). 

Os poluentes padrões são aqueles que ocorrem com grande freqüência, 

sendo danosos à saúde e ao bem estar geral da população, além de comumente 

causarem danos a outros receptores. São controlados através de padrões de 

qualidade do ar. No Brasil, através da Portaria Normativa IBAMA no 348, de 14/03/90 

e Resolução CONAMA no 03/90 foram instituídos os padrões nacionais de qualidade 

do ar. São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e os 

secundários. 

O Estado do Paraná aceitou tais padrões através da Resolução SEMA no 

041/02, atualmente revisada e substituída pela Resolução SEMA no 054/06. 

Portanto, os padrões paranaenses e nacionais são os mesmos. Ficaram assim 

estabelecidos, para todo território do Estado do Paraná, padrões primários e 

secundários de qualidade do ar para os sete parâmetros descritos na Tabela 1.  

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

que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população e podem ser entendidos 

como níveis máximos toleráveis de concentrações de poluentes atmosféricos, 

constituindo-se em meta de curto e médio prazo. 

Já os padrões secundários 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, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em 

geral. Podem ser entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, 

constituindo-se em meta de longo prazo.  

O padrão (primário ou secundário) que deve ser aplicado depende da classe 

da área do local, de acordo com a classificação da Resolução Conama 05/89. A 

mesma instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – PRONAR, 

como um dos instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e 
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bem estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de 

permitir o desenvolvimento econômico e social do país de forma ambientalmente 

segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição 

atmosférica.  

 

Tabela 1 - Padrões Primários e Secundários de Poluentes Atmosféricos Vigentes do 
Brasil 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 
Padrão Primário 

(µg/m
3
)
1 

Padrão Secundário 
(µg/m

3
)
1 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 horas 
 1 ano

2 
240

3
  

80 
150

3
  

60 

Fumaça 
24 horas  
1 ano

2 
150

3
  

60 
100

3
  

40 

Partículas Inaláveis (PI) 
24 horas  
1 ano

2 
150

3  

50 
150

3
  

50 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
24 horas 
 1 ano

2 
365

3
  

80 
100

3
  

40 

Monóxido de Carbono (CO) 
1 hora 

 8 horas 
40.000

3
  

10.000
3 

40.000
3
  

10.000
3 

Ozônio (O3) 1 hora 160
3 

160
3 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
1 hora  
1 ano

2 
320 
 100 

190  
100 

FONTE: IAP, 2009 

NOTAS: 1) Ficam definidas como condições de referencia à temperatura de 25 °C e a pressão de 
101,32 kPa. 2) Média geométrica anual para PTS; para os restantes das substancias as médias são 
aritméticas. 3) Não deve ser excedida mais de uma vez por ano. 

 

 

Assim, objetivando a implementação de uma política de não deterioração 

significativa da qualidade do ar em todo o território nacional, as áreas foram 

enquadradas de acordo com a seguinte classificação de usos pretendidos: 

 Classe I: Áreas de preservação, lazer e turismo, tais como Parques 

Nacionais e Estaduais, Reservas e Estações Ecológicas, Estâncias 

Hidrominerais e Hidrotermais. Nestas áreas deverá ser mantida a 

qualidade do ar em nível o mais próximo possível do verificado sem a 

intervenção antropogênica. 

 Classe II: Áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja 

limitado pelo padrão secundário de qualidade.  

 Classe III: Áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da 

qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 
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No Estado do Paraná, esta classificação é disposta pela Lei no 13.806/02. As 

áreas de Classe I são as de preservação permanente, lazer e turismo onde se 

devem manter as concentrações a um nível mais próximo possível do verificado, 

sem a intervenção antropogênica, portanto, abaixo dos níveis do padrão secundário. 

As áreas de Classe II são de Proteção Ambiental e outras áreas que não se 

enquadram nas Classes I e III, onde o nível de deterioração da qualidade do ar seja 

limitado pelo padrão secundário de qualidade. E, Classe III são áreas urbanas das 

regiões metropolitanas de Curitiba, Londrina, Maringá, de municípios com população 

acima de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como industriais, onde o nível 

de deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de qualidade. 

A Tabela 2 apresenta os critérios de classificação de episódios agudos de 

poluição do ar, determinando níveis de atenção, alerta e emergência conforme a 

Resolução CONAMA no 03/90.  

 

Tabela 2 - Critérios para Episódios Agudos de Poluição do Ar. (Resolução Conama 
03/90 e Sema 054/06) 

Poluente 
Tempo de 

Amostragem 

Nível de 
Atenção 
(µg/m

3
) 

Nível de Alerta 
(µg/m

3
) 

Nível de 
Emergência 

(µg/m
3
) 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 horas 375 625 875 

Fumaça 24 horas 250 420 500 

Partículas Inaláveis (PI) 24 horas 250 420 500 

Dióxido de Enxofre (SO2) 24 horas 800 1.600 2.100 

Monóxido de Carbono (CO) 8 horas 17.000
 (1) 

34.000 
(2) 

46.000 
(3) 

Ozônio (O3) 1 hora 400 800 1.000 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 1 hora 1.130 2.260 3.000 

FONTE: IAP, 2009 

NOTAS: 1) Corresponde a uma concentração volumétrica de 15 ppm. 2) Corresponde a uma 
concentração volumétrica de 30 ppm. 3) Corresponde a uma concentração volumétrica de 40 ppm. 

 

 

Segundo Torres e Martins (2006), os objetivos do monitoramento da 

qualidade do ar são, principalmente, fornecer dados para acionar ações de 

emergência durante períodos de estagnação atmosférica, quando os níveis de 

poluentes podem representar risco proeminente à saúde pública. 
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O monitoramento da poluição atmosférica vem sendo cada vez mais 

realizado, objetivando principalmente levantar os riscos que proporciona à saúde 

humana (SALDIVA et al., 2002).  

3.5 FONTE ESPECÍFICA DE POLUIÇÃO NA ÁREA DE ESTUDO – 

FABRICAÇÃO DE PAINÉIS AGLOMERADOS 

3.5.1 Histórico  

Segundo Silva (2004), os painéis de madeira aglomerada começaram a ser 

produzidos no Brasil em 1966. A madeira de Pinus é a principal matéria-prima 

utilizada na produção desses painéis no Brasil. O painel de aglomerado é formado a 

partir da redução da madeira em fragmentos de pequena dimensão. Estes, por sua 

vez, são impregnadas com resina sintética e dispostas de maneira consistente e 

uniforme, formando um colchão. Este colchão, pela ação controlada do calor, da 

pressão e da umidade, adquire a forma definitiva e estável denominada aglomerado. 

O painel de aglomerado pode ser pintado ou revestido por vários materiais, 

destacando-se papéis impregnados com resinas melamínicas, papéis envernizáveis 

e lâminas ou folhas de madeira natural (IWAKIRI et al., 2005). Segundo estes 

autores, grande parte da demanda de painéis de aglomerado está associada ao 

setor moveleiro, sendo o consumo restante dividido entre a fabricação de racks, 

caixas acústicas, gabinetes de televisão e divisórias. 

Na condição de um produto em desenvolvimento no mercado nacional, o 

aglomerado passou por períodos de questionamentos, principalmente quanto às 

limitações técnicas, como alta absorção de água e respectivo inchamento em 

espessura, usinabilidade de bordos e problemas quanto à fixação de parafusos. No 

decorrer do tempo, foram incorporadas novas tecnologias, como uso de parafina, 

controle do gradiente de densidade e sistemas de parafusamento mais eficientes, 

visando minimizar tais problemas. Atualmente, o aglomerado é uma das principais 

matérias-primas para o setor moveleiro brasileiro e sua produção em 2003 foi de 

1.808.000 m³ (ABIPA, 2002). 

De acordo com a Abipa (2006), no ano de 2004, a produção mundial de 

aglomerado alcançou 64 milhões de m3, sendo que a Europa concentra quase 
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metade da produção. Os painéis de madeira aglomerada são os mais largamente 

consumidos no mundo dentre os diferentes painéis de madeira reconstituída 

existentes.  

No período 1996/2000, o consumo mundial de aglomerado cresceu a uma 

taxa média anual de 6,5%. Estados Unidos e Alemanha são os maiores centros de 

consumo, representando 46% da demanda. O comércio mundial de aglomerado 

movimenta cerca de US$ 6 bilhões (ABIPA, 2006b). 

3.5.2 Processo de Fabricação de Painéis Aglomerados 

Conforme Maloney (1993), o processo inicia-se com a geração dos 

fragmentos de madeira, que pode se dar interna ou externamente à unidade fabril e 

é feita através de equipamentos simples como: picadores, moinhos e cepilhadores. 

A matéria-prima (madeira na forma de toras, maravalha, cavacos, resíduos de 

madeira, serragem, aparas da indústria de compensado, etc.) armazenada na área 

industrial deve ser sempre que possível segregada por tipo, conteúdo de umidade e 

espécie. O material fino, de menor granulometria é alojado internamente em 

ambientes protegidos, como silos, para evitar o espalhamento pela ação dos ventos, 

por exemplo. Os materiais maiores como toras e cavacos podem ser armazenados 

no ambiente externo. Depois da preparação das partículas, inicia-se a secagem, na 

qual se mitiga a umidade do material de 2 a 4%. Após a secagem o material é 

classificado em dimensões pré-determinadas.  

O material é transportado até os aplicadores, onde se somam resina, 

emulsão de parafina, catalisador e água (dependendo do processo). Depois da 

aplicação, o material segue para a estação formadora, sendo disposto na forma de 

bolo ou de colchão. Caso se opte pelo formato “bolo” o material é compactado na 

pré-prensa, e depois na prensa.  

Os sistemas de prensagem podem ser: simples abertura, múltipla abertura e 

contínuo. Os sistemas mais atuais contemplam o uso de prensa contínua. Conforme 

Maloney (1993) esta tecnologia permite aumento de velocidade da linha, evitando 

tempos improdutivos, de carregamento, descarregamento, fechamento e abertura 

das prensas convencionais. Após a prensagem, as placas são transportadas para 

um sistema de resfriamento antes da estocagem. As placas são então cortadas em 
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dimensões comerciais e lixadas para remoção de imperfeições e nivelamento de 

superfície (TAFISA, 2005). A seguir na Figura 1 o fluxograma do processo de 

fabricação do aglomerado: 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo de fabricação do aglomerado. 

Fonte: ABIPA, 1998 

 

 

A geometria de partículas é um parâmetro importante no processo de 

produção de painéis aglomerados. O comprimento, largura e espessura das 

partículas são controlados no processo produtivo, visando a homogeneidade das 

dimensões que irão influenciar na área superficial específica e, conseqüentemente, 

no consumo de resina e propriedades dos painéis (KELLY, 1977). De acordo com 

Maloney (1993), partículas com dimensões menores requerem maior consumo de 

resina, tendo em vista a maior área superficial específica para o encolamento 

adequado das partículas. Com a aplicação de mesma quantidade de resina, o painel 

produzido com partículas maiores apresentará maior ligação interna, tendo em vista 

sua menor área superficial específica e, por conseguinte, maior disponibilidade de 

resina por unidade de área. 
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Com relação à resina, três são os tipos mais usados no processo: a ureia-

formaldeído é a mais utilizada, seguida pela resina fenol-formaldeído e melamina-

formaldeído (MALONEY, 1993).  

De acordo com Marra (1992), a resina ureia-formaldeído tem vantagem em 

relação ao custo, entretanto, apresenta baixa resistência à umidade, sendo 

classificado como de uso interior. Para aplicações que requerem alta resistência à 

umidade, como em usos estruturais, as resinas fenol-formaldeído e melamina-

formaldeído são as mais indicadas. Atualmente, os fabricantes de resinas para 

madeira passaram a produzir em escala comercial as resinas compostas, tais como 

melamina-ureia-formaldeído e fenol-melamina-ureia-formaldeído, para aplicações 

semiestruturais, com maior resistência à umidade e custos compatíveis. 

3.6 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PROVENIENTES DA FABRICAÇÃO DE 

PAINÉIS AGLOMERADOS  

No processo de fabricação de aglomerados, as emissões atmosféricas 

sofrem interferência em função dos combustíveis (pó de lixamento, gás natural, óleo 

e outros tipos de biomassa) utilizados para a secagem das partículas da madeira e 

no aquecimento das prensas, pois nesses processos há liberação de gases e 

material particulado para a atmosfera. Segundo Chipanski (2006) apud Australia 

(2002), as emissões típicas nos secadores são compostas por pó de madeira, 

hidrocarbonetos condensáveis, compostos orgânicos voláteis (VOCs) e produtos da 

combustão como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio. A parte orgânica das 

emissões inclui: metanol, ácido acético, etanol e formaldeído. As quantidades 

emitidas estão diretamente relacionadas à espécie da madeira, à temperatura de 

secagem e ao combustível utilizado. 

Cabe ressaltar que a secagem das partículas é a fonte principal da geração 

dos VOCs, respondendo por 70%, sendo que a segunda contribuição é a prensagem 

a quente, a qual responde por 20% (HUNT, 1991). 

As emissões de ácido acético e ácido fórmico no processo de fabricação de 

painéis aglomerados, segundo Çolak e Çolakogen (2006), está relacionado ao tipo 

de resina utilizada no processo. O processo que se utiliza de resina Fenol-
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Formaldeído tende a apresentar uma concentração de ácido acético maior que a 

resina Uréia - Formaldeído. 

3.7 EFEITOS DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA SOBRE A SAÚDE HUMANA 

As pesquisas feitas pelos cientistas sobre os efeitos negativos que a 

poluição do ar causa à saúde humana trouxeram elementos novos para o estudo 

sobre o fenômeno da poluição do ar. Como exemplo, cite-se o fato de que pessoas 

expostas constantemente ao ar poluído podem vir a desenvolver determinadas 

doenças respiratórias, implicando em um quadro de sintomas que afeta vários 

órgãos como o nariz e a garganta, potencializando o aparecimento e o aumento de 

asma e sinusite; quando a poluição atinge os olhos, ocorre uma maior probabilidade 

de conjuntivite; nos brônquios, a poluição se manifesta com a predisposição à 

broncopneumonia; nos pulmões ocorrem os riscos de enfisema; e no coração, a 

poluição pode causar o aumento nas doenças cardiovasculares (VASCONCELOS et 

al., 2007). 

Saldiva et al. (2002), ao analisar estudos em diversos centros urbanos, 

concluiu que as concentrações de poluentes atmosféricos encontradas em grandes 

cidades acarretam afecções agudas e crônicas no trato respiratório, mesmo em 

concentrações abaixo do padrão de qualidade do ar. A maior incidência de 

patologias, tais como asma e bronquite, está associada com as variações das 

concentrações de vários poluentes atmosféricos; a mortalidade por patologias do 

sistema respiratório apresenta uma forte associação com a poluição atmosférica. As 

populações mais vulneráveis são as crianças, idosos e aquelas que apresentam 

doenças respiratórias; o material particulado inalável, com dimensão inferior a 10 µm 

e mais recentemente 2,5 µm, é apontado como o poluente mais frequentemente 

relacionado com danos à saúde especialmente nas regiões áridas e secas, e que 

estas partículas estão associadas a mortalidade  de causa cardiovascular (doença 

isquêmica do coração) e aumento da morbidade de pacientes com doença pulmonar 

obstrutiva crônica e asma (BRUNEKREEF e FORSBERG, 2005).  

A fração das partículas “grossas” é responsável principalmente por efeitos 

sobre as vias aéreas superiores (KAMPA e CASTANAS, 2008). 
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Alves (2009) relata que até 95% das partículas maiores que 5 µm de 

diâmetro são filtradas pelo nariz durante a respiração nasal em repouso, o que não 

acontece quando se respira pela boca. As partículas intermediárias, de diâmetro 

entre 1 e 5 µm sofrem um processo de deposição gradual chamado sedimentação, 

que ocorre  nas vias aéreas inferiores, chegando aos bronquíolos terminais e 

respiratórios (Figura 2). 

Finalmente, as partículas menores que 1µm sofrem um processo de 

deposição por difusão que é o movimento aleatório das partículas como resultado do 

seu bombardeamento pelas moléculas de gás, fazendo a deposição ocorrer 

principalmente nas pequenas vias aéreas e alvéolos (BALÁSHAZY et al.2007).  

 

 

Figura 2 - Ilustração demonstrando os locais potenciais de deposição de material 
particulado no trato respiratório. 

Fonte: Westech Instrument Service e Publicity Folder, 2005. 

 

 

Sinais cada vez mais evidentes mostram que os padrões de qualidade do ar 

são inadequados para a proteção da população mais susceptível à poluição 

atmosférica. Vários estudos demonstraram a ocorrência de efeitos mórbidos em 

concentrações abaixo dos padrões de qualidade do ar (SALDIVA et al. 2002). 
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No processo de fabricação de aglomerados, presentes na poeira de madeira 

processada, os solventes, tintas, vernizes, resinas e colas são aerodispersóides, 

considerados os principais agentes desencadeantes de sintomas respiratórios. 

Esses aerodispersóides são definidos de uma forma geral, como uma reunião de 

partículas, sendo estas referidas como uma unidade simples da matéria, tendo 

geralmente uma densidade próxima da densidade intrínseca do material; sólidas ou 

líquidas, suspensas em um meio gasoso pelo tempo suficiente para permitir a 

observação ou medição, sendo que o tamanho das partículas presentes em um 

aerodispersóide varia na faixa de 0,001 a 100 m (WILLEKE e BARON, 1993). 

Jacobsen (2010) relatam em seu artigo que análises recentes têm enfocado 

que o pó da madeira é um conhecido como indutor de câncer na cavidade nasal e 

também tem sido associada com uma variedade de infecções respiratórias, doenças 

incluindo asma, bronquite crônica, insuficiência respiratória crônica, alveolite tóxica e 

alérgica, bem como conjuntivites. 

3.8 REQUISITOS LEGAIS APLICADOS A POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA NO 

BRASIL 

Na década de 1970 teve início no Brasil o que se poderia chamar de uma 

base legal específica para a questão das atividades industriais e o meio ambiente. O 

Decreto-Lei no 1.413/75 dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente, 

provocada pela atividade industrial (as indústrias ficaram obrigadas a promover os 

métodos necessários para prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da 

poluição e da contaminação do meio ambiente). Para regulamentar essa norma, foi 

editado o Decreto no 76.389/75, que definiu em seu art. 1o o conceito de poluição 

industrial, definida como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou 

biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de energia ou de 

substâncias sólidas, líquidas ou gasosas, ou combinação de elementos despejados 

pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou indiretamente, de prejudicar a saúde, 

a segurança e o bem-estar da população; de criar condições adversas às atividades 

sociais e econômicas e de ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros 

recursos naturais.  
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Todavia, tanto a norma quanto o decreto que a regulamentou não 

representaram avanços efetivos na prevenção e no controle da poluição industrial, 

pois além de ainda estar imbuída do antropocentrismo característico da legislação 

ambiental até então existente no país, faltavam instrumentos necessários para 

garantir uma maior eficácia em sua aplicação. Ademais, o país privilegiava o 

desenvolvimentismo, e as questões ambientais eram relegadas.  

No início da década de 1980, o Brasil institui sua Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei no 6.938/81), permanecendo ainda sem muita efetividade, mas 

assinalando um avanço em termos legais, trazendo a baila questões como 

zoneamento ecológico econômico, a seguir explicitado.  

É com a Constituição Federal de 1988 que o meio ambiente é elevado 

quanto à sua preservação e proteção, relacionando-o como um direito de todos, um 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

Até o advento da nova Constituição Federal, o meio ambiente era garantido 

por Leis Ordinárias e se caracterizavam pela tutela da segurança ou higiene do 

trabalho, por proteção de alguns aspectos sanitários ou por cuidarem de algumas 

atividades industriais insalubres ou perigosas. Ademais, as alterações das leis 

ordinárias são mais simples, o que as submetia aos interesses econômicos. Tal fato 

não ocorre com as normas constitucionais. A feição publicista dada ao meio 

ambiente veio com a adoção pela Carta Magna da moderna concepção social do 

Estado e dos direitos do cidadão frente a sua função essencialmente social, 

podendo, com base nessa nova visão constitucional do Estado, haver limitações a 

determinados direitos fundamentais, especialmente os que cuidam da propriedade e 

da livre iniciativa econômica, em função de proteger uma melhor qualidade de vida. 

Vê-se tal tendência no Preâmbulo da Constituição Federal quando instituiu 

um Estado Democrático destinado a assegurar à sociedade brasileira, entre outros 

direitos, o de bem-estar, o que implica em um Estado que desenvolva atividades no 

sentido do homem se sentir em perfeita condição física ou moral, com conforto de 

saúde e em harmonia com a natureza, exigindo-se, para o bem-estar do ser 

humano, a existência de um meio ambiente livre de poluição e de outras situações 

que lhe causem danos. A promoção do bem-estar de todos como objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil obriga a que os administradores 
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públicos tenham um comportamento vinculado a esse preceito constitucional o que 

por consequência, implica na obrigatoriedade de se proteger o meio ambiente. 

Infere-se do artigo 225 da Carta Magna: “Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.  

Partindo desse instrumento, o Brasil estabeleceu através da Portaria 

Normativa IBAMA no 348, de 14/03/90 e Resolução CONAMA no 03/90 os padrões 

nacionais de qualidade do ar. Foram estabelecidos dois tipos de padrões de 

qualidade do ar: os primários e os secundários e os métodos de referencia para 

aferição da qualidade do ar, bem como os critérios para episódios agudos de 

poluição atmosférica. 

O Estado do Paraná confirmou estes padrões através da Resolução SEMA 

no 041/02, atualmente revisada e substituída pela Resolução SEMA no 054/06. Tal 

Resolução define os critérios para o Controle da Qualidade do Ar como um dos 

instrumentos básicos da gestão ambiental para proteção da saúde e bem estar da 

população e melhoria da qualidade de vida, com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do Estado de forma ambientalmente segura, 

pelo estabelecimento de: 

 

I. padrões de emissão e critérios de atendimento para fontes industriais, 

comerciais e de serviços; 

II. padrões de condicionamento; 

III. metodologias a serem utilizadas para determinação de emissões; 

 

com vistas a:  

I. melhoria na qualidade do ar; 

II. não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não 

degradadas. 

 

A Lei Estadual Paranaense nº13. 806/2002 dispõe sobre as atividades 

pertinentes ao controle da poluição atmosférica, padrões e gestão da qualidade do 

ar, conforme especifica e adota outras providências. Assim sendo, o país dispõe de 
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um vasto ordenamento jurídico no que tange à poluição atmosférica, cabendo ao 

Poder Público, à coletividade e à iniciativa privada o seu cumprimento para 

resguardar o bem-estar humano e ambiental. 

3.9 ZONEAMENTO AMBIENTAL – CONFLITOS DE USOS 

A Lei 6.938/81 que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente prevê 

vários instrumentos de controle ambiental, dentre eles, em seu artigo 9º, inciso II, 

apresenta o chamado zoneamento ambiental: 

 

Art. 9º. "São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...) II – o 
zoneamento ambiental. O referido instrumento nada mais é que a 
organização de espaços definindo-se planos de ocupação visando o uso 
racional dos mesmos; ou, nas palavras de SILVA, 2003, p. 268: “Constitui, 
pois, zoneamento, em qualquer de suas qualificações (Urbano, Ambiental, 
Industrial), um procedimento urbanístico que tem por objetivo regular o uso 
da propriedade do solo e dos edifícios em áreas homogêneas no interesse 
coletivo do bem-estar da população. 

 

Para Milaré (2001), a importância do zoneamento ambiental reside: 

 

(...) no atendimento a princípios de gestão ambiental consagrados, como a 
otimização do uso dos recursos naturais (renováveis ou não), dos recursos 
econômicos, financeiros e humanos; a previsão e a prevenção de impactos 
ambientais; o controle da capacidade de absorção dos impactos ambientais 
pelo meio, ou seja, controle da resiliência do meio ambiente; e o 
ordenamento territorial.  

 

Segundo a Constituição Federal, cabe aos Municípios a tarefa de legislar 

sobre zoneamento, uma vez que lhes compete a definição do Plano Diretor da 

cidade. 

O zoneamento também se estende às atividades industriais. Em razão de 

seu caráter poluente faz-se necessário um controle mais rigoroso da atividade 

ressaltando que o mesmo não deve ficar restrito ao controle da atividade 

propriamente dita, mas também estender-se à localização do empreendimento 

industrial. Nesse sentido afirma Antunes, (2002, p. 305):  

 

“O zoneamento ambiental urbano, como já foi visto tem sua origem na 
necessidade de delimitação de espaços territoriais capazes de criar um 
mínimo de harmonia entre a atividade industrial e as demais necessidades 
humanas de habitação e lazer”. 
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Assim é, na medida em que a atividade industrial tradicional, com suas altas 

taxas de emissão de poluentes, representa, efetivamente, um grave risco à saúde 

humana e, evidentemente, um grave risco à segurança pública, decorrente da 

revolta dos operários contra as suas degradantes condições de vida. Daí a premente 

necessidade de estabelecimento de áreas especificamente voltadas para atividades 

industriais, afastando-se a população das mesmas.  

Dessa forma, restando definidos pelo plano diretor os espaços territoriais 

destinados à habitação, à implantação de indústrias e à ocupação residencial, tanto 

os particulares como a Administração Pública devem respeitá-los garantindo o 

desenvolvimento de tais atividades de maneira harmônica e integrada com o meio 

ambiente, sendo inadmissível o desenvolvimento de atividades industriais em áreas 

definidas como residenciais, pois, do contrário, privilegiar-se-iam os danos à saúde 

da população, bem como o desequilíbrio do meio ambiente em razão da poluição 

industrial. 

No caso específico do Município de Curitiba, deve ser considerada para 

harmonização de atividade e zoneamento a legislação que trata do uso e ocupação 

do solo – Lei Municipal n.9.800, de 93 de janeiro de 2000 combinada com o Decreto 

183, publicado em 05/04/2000 que regulamenta o artigo 34 da citada lei. 

A Lei 9800/2000 apresenta anexos que esclarecem quais são os usos 

permitidos, tolerados e permissíveis. Nesta são estabelecidos os parâmetros de uso 

e ocupação do solo em zona de serviço 1 (ZS 1), menciona como sendo permitidos: 

habitação transitória 2 e 3, comércio e serviço vicinal, de bairro, setorial e Geral, 

Comunitário 2 – Culto Religioso (1) e Comércio e Serviço Específico 1 e 2 (2). Por 

sua vez, fixa como tolerados uma habitação unifamiliar por lote e comunitário 2 – 

Lazer, Cultura e Ensino (1). Por fim, define como permissíveis Comunitário 3 – Lar e 

Ensino (1) e Indústria 1(3).  

Consultando a guia amarela do endereço localizado na fonte específica de 

poluição na área de estudo (empresa de painéis e aglomerados), Vila Hauer, consta 

na “classificação dos usos”, sejam eles permitidos comerciais, usos permissíveis e 

usos tolerados, atividades diversas daquelas de fato desenvolvidas. Portanto, após a 

vigência da nova legislação de uso do solo de Curitiba algumas atividades que ali se 

instalaram há muitos anos atrás deixaram de ser compatíveis com a região que se 

situa muito próxima de zona residencial. Considerando que em Direito Ambiental 
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não existe o direito adquirido de poluir, e somado ao fato de que toda e qualquer 

documentação emitida pelo Município é concedido a título precário, sem 

possibilidade de renovação automática, há sempre necessidade de verificar a 

compatibilidade entre a atividade e o entorno.  

O Artigo 34 da Lei no 9800/2000 classifica os usos do solo em habitacional, 

comunitário, comercial e de serviço, industrial, agropecuário e extrativista. Contudo 

reza o artigo 50 que os alvarás de localização de usos e atividades urbanas serão 

concedidos sempre a título precário e em caráter temporário, sendo que, quando 

necessário poderão ser cassados demonstrando que a atividade licenciada é 

incômoda, perigosa ou nociva à vizinhança ou ao sistema viário. Assim, mesmo nos 

casos em que a atividade é legal para o local, existe mecanismo jurídico para defesa 

dos moradores vizinhos, desde que manifestem a existência de tais transtornos, com 

o objetivo de instauração o processo de cassação de alvará. Assim, a lei não 

especificou de forma clara e objetiva uma zona de amortecimento, porém deu 

mecanismo para cassar alvará de atividade possível para o zoneamento se esta se 

mostrar uma ameaça.  

Há proibição legal pelo artigo 38, inciso IV de atividades que, por sua 

categoria, porte ou natureza, sejam nocivas, perigosas, incômodas e incompatíveis 

com as finalidades urbanísticas da zona ou setor correspondente. Desta forma, a 

cidade de Curitiba cresceu e as atividades comerciais, industriais e de serviços, de 

grande porte e geradoras de impactos ambientais que antes ficavam em locais 

longínquos da área central passaram a ser invadidos por áreas residências que 

passaram a ser definidas como zonas residenciais, gerando assim um aparente 

conflito, já que haveria necessidade de adequação gradual, através de licenciamento 

e renovação de alvarás de aos poucos ir adequando a atividade e o zoneamento 

residencial. As grandes indústrias não podem ficar em proximidade pequena com 

residenciais justamente pelo perigo, incômodo e conflito de interesses com 

moradores da região. O bairro Hauer, nas marcações de amostragem mostram uma 

diversidade de atividades sendo desenvolvidas no entorno de zona residencial. Por 

exemplo, a Rua Roberto Hauer apresenta ZS1. Zona de serviços 1, por sua vez, a 

Travessa Edgar Souza já apresenta zoneamento residencial do tipo 2, pontos de 

amostragem na área de estudo. A lei de uso do solo, dispõe que em zona 

residencial 2 serão permitidas habitações unifamiliares (1), habitações unifamiliares 
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em Série (1), habitação institucional, comércio e serviço vicinal 1 e 2 (2), indústria 

tipo 1(3) desde que somente alvará de localização em edificações existentes ou 

anexas à moradia, como usos tolerado o Comunitário 1 (2) (3), e assim não se 

encaixam as atividades de grandes indústrias. Assim, o artigo 45 estabelece que os 

limites entre as zonas e setores iniciados no mapa de zoneamento anexo a lei de 

uso e ocupação do solo poderão ser ajustados quando verificada a necessidade de 

tal procedimento, com vistas a maior precisão dos limites, ou para se obter melhor 

adequação no sítio onde se propuser a alteração, considerando-se as divisas dos 

imóveis, o sistema viário ou a ocorrência de elementos naturais e outros fatores 

condicionantes. 
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4 METODOLOGIA 

No presente capítulo encontram-se descritos os procedimentos 

metodológicos empregados na condução desse estudo. São eles: Área de Estudo, 

Descrição dos Pontos de Amostragem, Equipamentos Utilizados na Coleta de 

Amostras, e Metodologia de Análise do Material Coletado.  

4.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA DE ESTUDO 

O Bairro Hauer situa-se na região centro-sul da cidade de Curitiba a 5,6 km 

do marco zero da capital e corresponde a aproximadamente 1% da área do 

município de Curitiba. Possui uma área de 4,021 km² que representa a centésima 

parte do total da cidade (432,17 km²). Possui como bairros vizinhos: Guabirotuba, 

Prado Velho e Parolin a norte, Fanny e Xaxim a oeste, Boqueirão ao sul e Uberaba a 

leste (IPPUC, 2009).  

A área de estudo está representada na Figura 3, indicando o ponto 

especifico de poluição atmosférica, representado pelo ponto laranja, e os raios de 

abrangência do estudo. 

A população do bairro de acordo com o censo do IBGE realizado no ano 

2000 é de 13.851 habitantes, ou 0,87% da população da capital. Os limites do bairro 

segundo o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) têm 

início na confluência da Marginal da BR-116 e Av. Mal. Floriano Peixoto. Seguindo 

pela Marginal da BR-116, linha reta e seca, Rio Belém, Ruas Irmã Maria Lúcia 

Roland, Irmã Flávia Borlet, Chanceler Osvaldo Aranha, Waldemar Kost, sem nome, 

marginal da BR-116, até o ponto inicial (IPPUC, 2004).  

O Bairro apresenta quatro concentrações distintas: uso industrial nas regiões 

norte e oeste, uso comercial na região centro leste, uma grande porção contínua de 

floresta na região sudoeste e grandes áreas de uso residencial espalhadas. 

Responde por 2,5% da indústria e do comércio do município.  
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Figura 3 - Localização da área de estudo no Bairro Hauer onde foram realizadas as 
amostragens.  

 

 

Segundo o cadastro de emissões de alvarás da Prefeitura Municipal de 

Curitiba em 2009, 56,21% das atividades econômicas desenvolvidas no bairro Hauer 

correspondem ao comércio, seguido de 32,18% atividades de serviços e 9,40% 

indústria. Tais atividades encontram-se detalhadas na Tabela 3. 

De acordo com o IPPUC, o zoneamento da região divide-se em zona de 

serviço e zona residencial. 
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Tabela 3 – Atividades econômicas desenvolvidas no bairro Hauer na cidade de 
Curitiba - Pr 

Total

% em relação 

ao total das 

atividades do 

bairro

Comércio 1.841 56,21

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 265 8,09

Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas
217 6,63

Comércio varejista 1.359 41,50

Serviço 1.054 32,18

Alimentação 293 8,95

Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros
24 0,73

Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 83 2,53

Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência 

complementar e planos de saúde
28 0,85

Atividades de atenção à saúde humana 30 0,92

Atividades de organizações associativas 13 0,40

Atividades de prestação de serviços de informação 17 0,52

Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão 

empresarial
30 0,92

Atividades de serviços financeiros 18 0,55

Atividades dos serviços de tecnologia da informação 20 0,61

Atividades esportivas e de recreação e lazer 16 0,49

Atividades imobiliárias 16 0,49

Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 18 0,55

Correio e outras atividades de entrega 10 0,31

Educação 42 1,28

Outras atividades de serviços pessoais 18 0,55

Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 13 0,40

Publicidade e pesquisa de mercado 18 0,55

Reparação e manutenção de equipamentos de informática e 

comunicação e de objetos pessoais e domésticos
49 1,50

Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 12 0,37

Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 23 0,70

Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços 

prestados às empresas 72 2,20

Transporte terrestre 141 4,31

Outros 50 1,53

Indústria 308 9,40

Fabricação de produtos alimentícios 10 0,31

Confecção de artigos do vestuário e acessórios 40 1,22

Fabricação de produtos de madeira 15 0,46

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 17 0,52

Impressão e reprodução de gravações 32 0,98

Fabricação de produtos químicos 8 0,24

Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 14 0,43

Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 13 0,40

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
47 1,44

Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e 

ópticos
12 0,37

Fabricação de máquinas e equipamentos 16 0,49

Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 7 0,21

Fabricação de móveis 14 0,43

Fabricação de produtos diversos 10 0,31

Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 30 0,92

Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais
8 0,24

Outros 15 0,45

Descrição da Atividade Econômica

2009  
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4.2 DESCRIÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Num primeiro momento foram selecionados três pontos de amostragem 

denominados Res 1 (a leste), Res 2 e Res 3 (a nordeste), localizados no sentido 

sudoeste – nordeste, partindo como ponto de referência a fonte especifica de 

poluição. Tais pontos foram escolhidos após visita ao entorno do empreendimento, a 

proximidade com a empresa, o tipo de ocupação e a facilidade de logística. Todas 

as vias de acesso aos pontos possuem pavimentação asfáltica e a região é 

predominantemente ocupada por residências. 

Posteriormente percebeu-se a necessidade de selecionar mais três pontos 

denominados Res 4 (norte-nordeste), Res 5 (a sudeste) e Res 6 (sul-sudoeste) no 

outro lado da empresa. Na escolha destes locais considerou-se o zoneamento misto, 

constituído de zona residencial e de zona de serviço. Assim, todo o entorno da 

empresa foi amostrado com o incremento desses novos pontos. Nessa região o 

fluxo de caminhões e carros é mais intenso visto a proximidade com os portões da 

empresa (Res 5) e com o acesso a “Linha Verde” (Res 6). 

A Tabela 4 indica as coordenadas de cada ponto e a localização dos 

mesmos está ilustrada na Figura 04. 

 

Tabela 4 - Coordenadas UTM  das estações de amostragem 

Ponto de Amostragem Coordenadas UTM - SAD 69 

Res 1 
676645,605 E 

7181372,438 N 

Res 2 
676242,227 E 

7182179,425 N 

Res 3 
676237,147 E 

7182196,725 N 

Res 4 
676122,098 E 

7182413,043 N 

Res 5 
676237,551 E 

7181739,106 N 

Res 6 
675270,635 E 

7181627,466 N 
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Figura 4 - Mapa da localização dos pontos de amostragem. 

Fonte: a autora 

4.3 AMOSTRAGEM E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS  

4.3.1 Coleta de Amostras 

Primeiramente, foram realizados ensaios durante duas semanas. Na 

primeira semana, que compreendeu o período de 17 a 24 de junho de 2010, foram 

realizadas amostragens diárias de Material Particulado Total (MPT) utilizando-se 

filtros Nucleopore®, e de Dióxido de Nitrogênio (NO2), Dióxido de Enxofre (SO2), 

Ácido Acético e Ácido Fórmico, utilizando-se amostradores passivos por um período 

de 7 dias. 

Na semana seguinte, de 25 de junho a 02 de julho de 2010, foram 

amostrados os mesmos parâmetros da primeira semana.  
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Nos dias 13 (terça-feira) e 15 (quinta-feira) de julho de 2010, foram 

efetuadas coletas de material particulado suspenso para estudo de partículas 

individuais. 

A estratégia quanto aos dias de amostragens foi estabelecida de forma a 

caracterizar os dias de produção do empreendimento durante a semana e finais de 

semana. 

Cabe salientar que devido a restrições de recursos, as coletas foram 

realizadas apenas nos períodos descritos acima, totalizando duas semanas de 

amostragens. 

4.3.2  Material Particulado Total – MPT 

Na amostragem de material particulado total para análise elementar por 

Fluorescência de Raios X (FRX), utilizou-se um sistema de porta-filtros acoplados a 

um suporte de acrílico. Neste foi colocado filtro de policarbonato Nucleopore®, cuja 

espessura é de 20µm e porosidade de 0,4 µm (Figura 5). Este amostrador foi 

conectado através de uma mangueira a uma bomba de vácuo de baixo volume 

acoplado a um medidor de ar (fluxômetro). 

 

  

Figura 5 - Suporte e filtros de Nucleopore® utilizados na amostragem de material 
particulado total 
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Foram instalados dois amostradores no pátio externo das residências, um na 

Res 1 e outro na Res 2, a uma altura de um metro e meio do solo, de forma a coletar 

apenas o material em suspensão no ar sem influência do solo. Tais amostragens 

foram realizadas no período de duas semanas consecutivas compreendidas no 

período de 17 a 24 de junho de 2010 e 25 de junho a 02 de julho de 2010.  

Em uma planilha foram anotadas a data e o horário das trocas dos filtros, o 

volume amostrado e as condições climáticas. As bombas de vácuo ficaram ligadas 

24 horas por dia e os filtros foram trocados diariamente pela manhã. Dessas 

amostragens obteve-se 16 filtros de policarbonato Nucleopore® contendo material 

particulado total. 

O resultado obtido da análise por FRX de cada filtro, expresso em µg.m-², foi 

multiplicado pela área do filtro (12,54 cm²) e dividido pelo volume de ar da respectiva 

amostragem (medido em m3 pelo fluxômetro). O valor obtido é a concentração de 

cada elemento, expresso em µg.m-3. Este valor foi multiplicado por 1.000 para utilizar 

a unidade ng.m-3. 

Dos 16 filtros obtidos, 2 foram descartados por problemas técnicos e 14 

filtros foram efetivamente analisados.  

Ressalte-se que antes e após as amostragens os filtros foram pesados em 

balança analítica de seis casas decimais, pertencente ao Laboratório de Emissões 

Veiculares do Lactec – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento, gerando 

informações gravimétricas. 

4.3.3 Amostragem de partículas individuais 

Para o estudo de partículas individuais por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) acoplado a uma microssonda (EPMA), o material particulado foi 

coletado utilizando-se um equipamento denominado amostrador em cascata do tipo 

“May Impactor” (Figura 6). O mesmo é composto de uma caixa metálica de 

10  10  15 cm com o qual se realiza a coleta fracionada de aerossóis a intervalos 

variáveis de tamanho, conforme a configuração desejada.  

Ele é composto por seis diferentes estágios, cada um projetado para a coleta 

de um determinado intervalo de tamanho de material particulado. A Tabela 5 mostra 
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os diferentes estágios e o tamanho das partículas que deverão se impactar em cada 

um deles. 

 

 

Tabela 5  – Diferentes estágios e respectivos tamanhos das partículas por eles 
capturadas no amostrador “may impactor”. 

Estágio Tamanho da Partícula Impactada (µm) 

1 16 

2 8 

3 4 

4 2 

5 1 

6 0,5 

7 0,25 

 

 

O equipamento permite coletar frações de intervalos de 0,25 a 0,5 µm; 0,5 a 

1 µm; 1 a 2 µm; 2 a 4 µm; 4 a 8 µm e 8 a 16 µm. À medida que o ar flui no sistema, 

as partículas depositam-se através do impacto inercial sobre uma lâmina de prata 

colocada no estágio com o intervalo de diâmetro desejado. 

Ele é conectado a uma bomba de vácuo que aspira o ar para dentro do 

equipamento, a um fluxo de 10 litros por minuto. Dentro deste, orifícios permitem a 

passagem das partículas conforme o diâmetro aerodinâmico pretendido. 

 

 

Figura 6 - Amostrador “May Impactor” utilizado para coletar material particulado 

Fonte: Avigo Jr. (2008) 
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Para este trabalho, foram realizadas duas coletas nos dias 13 e 15 de julho 

de 2010, na Res 2, por 1h30min cada dia. Foram selecionadas as frações de 0,5 a 

1 µm e 2 a 4 µm, correspondentes respectivamente aos estágios 6 e 4 do 

amostrador.  

Para evitar absorção de raios X adicionais, assim como a sobreposição de 

espectros causados pela cobertura da amostra por materiais condutivos, as lâminas 

de prata são utilizadas como substrato para a coleta dos aerossóis, pois é um 

material condutivo. Esta é composta de prata com 99,99% de pureza, com dimensão 

de aproximadamente 1,5  2,0 cm, que é fixada em lâminas de vidro.  Cada amostra 

é composta de duas lâminas, uma para cada uma das frações (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Lâmina de Prata 

 

4.3.4  Amostragem Passiva dos Gases 

Para a coleta dos gases NO2, SO2, ácido acético e ácido fórmico foram 

utilizados amostradores passivos conhecidos como tubos de difusão 

comercializados pela empresa italiana Radiello® (Figura 8). 
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Figura 8 - Suporte de plástico e corpo de difusão utilizados na amostragem dos gases 

 

 

O tubo de difusão Radiello® para amostragem de compostos gasosos é um 

dispositivo pequeno, leve e tratando-se de uma amostragem passiva não necessita 

de eletricidade para realizar a coleta, podendo ser facilmente instalado.  

O sistema é muito sensível, com limites de detecção que variam de 

0,01 µg/m3 a 0,1 µg/m3, dependendo do composto a ser amostrado. Segundo 

Pennequin (2005), os limites de quantificação para 7 (sete) dias de exposição 

usualmente variam de 0,05 a 1 µg/m3, dependendo do composto. Os amostradores 

são protegidos durante a amostragem por tubos permeáveis chamados de corpos de 

difusão, que são por sua vez acoplados a um suporte. 

Os amostradores são caracterizados pela adsorção dos analitos de maneira 

radial, o que permite uma taxa de amostragem maior que os convencionais modelos 

axiais. Sua superfície externa cilíndrica atua como uma membrana de difusão: as 

moléculas no estado gasoso se movem no sentido axial paralelamente a um leito de 

adsorção também cilíndrico, e coaxialmente à superfície de difusão (AVIGO JR., 

2008).  

Quando comparado ao amostrador axial, o amostrador Radiello® apresenta 

superfície de difusão muito maior sem acarretar em um aumento da quantidade de 

material adsorvente.  

A taxa de amostragem (Q) é função do coeficiente de difusão, uma 

propriedade termodinâmica característica para cada composto químico. O 

coeficiente de difusão varia com a temperatura e, consequentemente, Q também é 
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função desta variável. Taxas de amostragem medidas a 25 °C são tabeladas e 

devem ser corrigidas para as condições observadas no momento da amostragem. É 

de extrema importância, portanto, conhecer a temperatura média durante a 

amostragem para garantir a exatidão dos dados obtidos experimentalmente. 

A taxa de amostragem difere do valor tabelado (obtido a 25 °C) pelo efeito 

da temperatura ambiente no momento da amostragem como descrito pela equação 

1 abaixo. A variação chega a 5% quando a temperatura difere em 10 °C (para baixo 

ou para cima) da temperatura padrão de 25 °C. A taxa de amostragem não varia 

com umidade na faixa de 15 a 90% e velocidade do vento entre 0,1 e 10 m.s-1 

(LUGG, 1968).  

 

(1)                                                     
298

T
Q  Q 298xx

xn











 

 

onde: 

Qx é a taxa de amostragem (mL.min-1) à temperatura de amostragem T (em 

kelvins) 

x é o índice que define o tipo de componente químico (NO2, SO2, Ácido 

Acético, Ácido Fórmico) 

Qx298  é a taxa de amostragem (mL.min-1) Tabelada a 298 K 

nx é o expoente que varia em função da concentração do analito (é 

dependente do componente químico) 

 

A concentração média C (em µg/m3) em função do tempo de exposição é, 

portanto, calculada segundo a equação (2) a partir da massa do analito encontrada 

no amostrador sem qualquer fator de correção, excetuando a correção da 

temperatura já citada (LUGG, 1968). 
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Na equação 2, m é a massa do analito (em µg), obtida multiplicando-se a 

concentração presente no amostrador (em ppm), determinada por cromatografia 

iônica, e t é o tempo de exposição (em minutos). 

Os tubos para a amostragem de NO2, SO2, ácido acético e ácido fórmico 

neste estudo são constituídos de polietileno microporoso, recobertos com 

trietanolamina.  

Para a amostragem de NO2, SO2, ácido acético e ácido fórmico os tubos 

foram expostos por 2 (duas) semanas consecutivas, sendo os gases durante esse 

período adsorvidos quimicamente. Os gases retidos por adsorção são recuperados 

após eluição com água na forma de íons nitrito, sulfito, sulfato, acetato e formiato, 

sendo a quantificação feita por Cromatografia Iônica.  

4.4 METODOLOGIAS DE ANÁLISES 

4.4.1  Espectrometria por Fluorescência de Raios X (FRX) 

A espectrometria de fluorescência de raios X (FRX) é um método para 

determinação precisa, rápida e não destrutiva para análises elementares, tanto 

quantitativas quanto qualitativas usando o princípio de medida dos comprimentos de 

onda e intensidade das radiações emitidas pelos elementos. Os elementos que 

compõem a amostra são excitados por uma fonte primária de radiação, que passam 

a emitir radiação com comprimento de onda na faixa de raios X, característica de 

cada elemento (raios X fluorescentes). Através de um detector apropriado, pode-se 

medir este comprimento de onda e, consequentemente, identificar os elementos 

(análise qualitativa). Como a intensidade dos raios X fluorescentes é proporcional à 

concentração a cada desses elementos, pode-se, portanto, quantificar estes 

elementos (HOOG, 2005). 

As análises de material particulado total foram realizadas na Universidade de 

Antuérpia na Bélgica. 

O equipamento utilizado para análise por fluorescência de raios X foi um 

espectrômetro de energia dispersiva marca PANanalytical, modelo Epsilon 5 HE-P-

EDXRF, equipado com tubo de raios X de 600 W como fonte de excitação, e 

geometria tridimensional definida por 3 eixos ortogonais (Figura 9).  
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Figura 9 – Equipamento Epsilon 5 HE-P-EDXRF 

 

 

As medidas foram realizadas neste equipamento com geometria de 

polarização tridimensional com três alvos secundários. A estrutura óptica principal do 

Epsilon 5 e tridimensional, ou de geometria Cartesiana, definida por três eixos 

ortogonais. Espectros de raios X foram processados utilizando-se um software 

específico chamado AXIL (VEKEMANS, et al., 1994) para obter as concentrações 

elementares 

4.4.2  Fator de Enriquecimento 

O fator de enriquecimento (FE) é um valor adimensional obtido pela relação 

entre a proporção de um elemento químico com elemento abundante na crosta 

terrestre encontrado na atmosfera e na respectiva crosta. A lógica para obtenção 

desse fator encontra-se descrito a seguir: 

 

i. Os principais elementos que compõe a crosta terrestre aparecem 

conforme a Tabela 6. Nessa Tabela são mostrados somente os elementos que 

apresentam concentrações maiores que 1%.  
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Tabela 6 – Os principais elementos presentes na crosta terrestre 

Elemento Concentração em % 

Oxigênio - O 49,5 

Silício – Si 25,7 

Alumínio - Al 7,5 

Ferro - Fe 4,7 

Cálcio – Ca 3,5 

Sódio – Na 2,6 

Potássio – K 2,4 

Magnésio - Mg 1,9 

 

 

ii. Com base na Tabela anterior, desconsiderando o oxigênio devido à 

sua alta concentração na atmosfera, o que o torna um elemento não referencial para 

os cálculos do fator de enriquecimento, admite-se como elementos de referência: o 

Silício, o Alumínio e o Ferro; 

iii. Considera-se que existe uma relação proporcional entre a quantidade 

um elemento químico qualquer na atmosfera e na crosta, e essa proporção é 

definida pela relação proporcional dos elementos de referência. Isto é: a 

concentração de um elemento químico na atmosfera 
axX  está para a concentração 

de um elemento de referência
aRX na atmosfera, como também a concentração 

desse mesmo elemento químico presente na crosta 
cxX  deverá estar para a 

concentração do mesmo elemento de referência na crosta
cRX . A nomenclatura da 

concentração é dada por X indica a concentração em (g/ton); os índices x indica o 

elemento químico e R é o elemento de referência (Si, Al ou Fe); os sub-índices a e c 

indicam a atmosfera e a crosta. Essa proporcionalidade pode ser expressa como 

sendo: 

 

cc

aa

Rx

Rx

XX

XX





(3)                                                                       
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Essa proporcionalidade é válida somente para condições ideais, isto é os 

valores estimados para a crosta represente fielmente o local do experimento, bem 

como, o local seja isento de qualquer interferência externa, tais como: atividades 

humanas, transportes atmosféricos de poluentes e presença de fauna e flora.  

Em geral, existe uma alteração provocada principalmente pelas atividades 

humanas que alteram o equilíbrio da composição química do meio ambiente e essas 

devem ser consideradas. Para avaliar a grandeza e fornecer valores que possam 

apontar ou dar indícios dessa influência, o FE é calculado. O FE é a relação entre 

amxX  e 
axX , e é escrito como segue: 

 

(4)                                                        

a

am

x

x

X

X
FE 

 

 

onde o sub-índice am é o valor medido por FRX. Aplicando a regra de três em (X) e 

substituindo
axX por (XX), tem se:  

 

(5)                                                 
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Em termos práticos, a equação (5) calcula o FE a partir da concentração 

encontrada de um elemento no aerossol, relacionando-o com um padrão de 

concentração já estabelecido para esse elemento na natureza (HOORNAERT et al., 

2004). O elemento de referência escolhido para esse fim, normalmente, são os do 

solo, que são estáveis, espacialmente homogêneo e, menos impactado pela 

poluição antrópica (WEI et al., 1999). O FE foi calculado em relação à composição 

das rochas da crosta média global de Mason e Moore (1982), usando Fe como 

elemento de referência. O resultado representa a proporcionalidade entre o que é 

esperado na natureza com o que foi encontrado na amostra coletada daquele 

elemento. Assim, é possível obter indícios que permitem diferenciar se um elemento 

é de fonte natural ou antropogênica (MAENHAUT et al., 1989).  

Quando o fator de enriquecimento esta próximo da unidade, a fonte 

predominante é dita natural; por outro lado, fatores de enriquecimento muito maiores 
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que 10 são considerados oriundos de fontes antropogênicas (LIU et al., 2003). A 

concentração média dos elementos na crosta terrestre utilizados neste trabalho foi 

obtida por Mason (MASON, 1966).  

O limite do fator de enriquecimento a ser considerado como sendo advinda 

de fonte natural em uma amostra, segundo literatura, está entre 4 

(HACISALIHOGLU et al., 1992) e 5 (VOUTSA et al., 2002), esse fator é maior que 1 

para incorporar as possíveis variações locais na composição dos elementos 

químicos. Para o presente estudo, o valor limite é considerado como sendo 4, e a 

amostra com os valores acima desse será considerada como sendo uma amostra 

com influência de fontes antrópicas.  

4.4.3  Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Os estudos de partículas individuais também foram realizados na 

Universidade da Antuérpia na Bélgica. A técnica utilizada foi microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) com microssonda acoplada.  

As análises individuais das partículas foram realizadas em um microscópio 

eletrônico de varredura JEOL 733, com microssonda acoplada contendo detector 

ultrafino (Oxford Instruments) MEV-EDS e um Detector Lateral de Elétrons 

Secundários (Everhart-Thornley® Detectors), com resolução de 0,2 m (Figuras 10 e 

11). Para evitar que o feixe de elétrons causasse dano as partículas, realizou-se o 

resfriamento da amostra com nitrogênio líquido, a cerca de -193 °C. 

 

Jeol JXA-733Jeol JXA-733  

Figura 10 - Análise elementar por raios-X – EPMA 
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Figura 11 - Imagens de alta resolução - MEV 

 

Aproximadamente 700 partículas foram analisadas automaticamente em 

cada estágio, totalizando cerca de 1.400 partículas individuais por amostra e 

aproximadamente 2.800 no total do material amostrado. Os espectros obtidos foram 

processados pelo software AXIL (VAN ESPEN et al., 1986) e os cálculos 

quantitativos da composição das partículas individuais foram feitos pelo método 

baseado nas simulações interativas de Monte Carlo (RO et al., 2003). A 

interpretação dos dados foi feita através da análise hierárquica dos grupamentos 

(clusters) pelo Integrated Data Analysis System – IDAS (BONDARENKO et al., 

1996). 

Os espectros obtidos foram processados pelo software AXIL (VAN ESPEN, 

1986) e os cálculos quantitativos da composição das partículas individuais foram 

feitos por um método recentemente desenvolvido baseado nas simulações de Monte 

Carlo (RO, 2003). 

4.4.3.1 Análise de Cluster 

A interpretação dos dados de microscopia eletrônica de varredura foi 

realizada através da análise hierárquica dos grupamentos (clusters) pelo Integrated 

Data Analysis System – IDAS (BONDARENKO, 1996). 

Para análise e interpretação dos resultados, as informações espectrais de 

cada amostra foram submetidas à análise por agrupamento hierárquico. 

Agrupamento hierárquico significa „formar grupos‟ ou agrupar as partículas 
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utilizando-se regras que impõem um padrão hierárquico sobre o conjunto dos dados. 

Cada partícula é um ponto num universo multidimensional onde cada coordenada e 

ou dimensão é a concentração de um elemento. Partículas que estão muito 

próximas umas das outras ou que apresentam similaridades de composição entre si 

são combinadas em um novo grupo. Esse processo é contínuo e forma novos 

grupos até que todas as partículas sejam combinadas em grupos e subgrupos, que 

são ilustrados na forma de um dendograma, na Figura 12 (BONDARENKO et al., 

1996,  apud HOORNAERT et al., 2004). 

Assim, diferentes agrupamentos de partículas similares foram obtidos para 

cada amostra, resultando em uma porcentagem média para cada tipo de partícula, 

ou seja, os clusters são associados aos tipos de partículas. 

 

 

Figura 12 - Dendograma 

 

 

Diversos tipos de partículas têm sido identificados nos estudos de análise de 

partículas individuais de aerossóis atmosféricos. Sendo assim, visando um melhor 

entendimento na leitura dos resultados, segue uma descrição sucinta das partículas 

identificadas: 
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 Fuligem:  

A fuligem, também conhecida como negro de carbono é uma das variedades 

mais puras de partículas de carbono. Para ser considerada uma partícula de fuligem, 

ela tem que ter 70% ou mais da sua composição de carbono. Segundo Campos 

(2003) a fuligem proveniente, sobretudo dos veículos movidos a diesel e do 

desgaste de pneus e freios dos veículos em geral, provoca o agravamento de 

quadros alérgicos e do aparelho respiratório, causando, ainda, irritação nos olhos e 

garganta, reduzindo a resistência às infecções.  

 

 Partículas biogênicas:  

Partículas biogênicas, também conhecidas como bioaerossóis, são 

partículas ricas em carbono, de origem biológica variável como pólen, esporos, 

animal ou fragmentos de plantas, bactérias, algas, protozoários, fungos e vírus que 

são menores. 

 

 Partículas orgânicas:  

 Pertence ao grupo de partículas ricas em carbono e oxigênio. Queima de 

biomassa pode ser considerada duplamente, uma fonte natural e antropogênica, 

uma vez que frequentemente esses incêndios são provocados pelo homem (GODOI 

et al., 2004). As emissões de queima de biomassa contêm grande quantidade de 

carbono elementar e material orgânico (ARTAXO et al., 1998). 

 

 Partículas ricas em silício e alumínio  

 Partículas compostas majoritariamente por silício (Si) e alumínio (Al) são 

comumente encontrados nos estudos de aerossóis atmosférico sendo denominadas 

de aluminossilicatos (KATRINAK et al., 1995). Post e Buseck (1984) sugerem que 

algumas destas partículas podem ser originárias de atividade antropogênicas 

(ressuspensão) como tráfego de rodovias, agricultura, operação de mineração, 

desmatamento e desertificação. 

  Partículas ricas em Enxofre  

O termo de partículas ricas em enxofre é usado para aerossóis que 

consistem principalmente do elemento enxofre (S). A forma do composto mais 

comum presente na atmosfera varia de região para região, dependendo da umidade 
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relativa do ar e da quantidade de NH3 disponível na atmosfera, por exemplo. As 

formas mais comuns são (NH4)2SO4 (sulfato de amônia) e NH4HSO4 (bissulfato de 

amônia) (SWEET e GATZ, 1998). Eles são produzidos tanto nas fontes quanto na 

atmosfera pela oxidação de SO2. Grandes quantidades de SO2 são emitidas por 

fontes antropogênicas por queima de combustíveis fósseis, emissão de automóveis, 

fundições, incineradores e caldeiras que favorecem tais conversões a material 

particulado (ANDRADE, 1993). 

 

 Partículas Ricas em Ferro  

São aquelas em que pelo menos 50% do peso da partícula é representado 

por Fe, sendo geralmente provenientes do solo. 

 

 Partículas Ricas em Cloro  

São partículas em que na sua composição, mais de 50% do seu peso é 

representado por Cl, e são normalmente provenientes da queima de biomassa, 

plásticos e metais que emitem compostos clorados voláteis. 

4.4.4 Cromatografia Iônica  

As análises dos gases NO2 (dióxido de nitrogênio), SO2 (dióxido de enxofre) 

Ácido Acético e Ácido Fórmico foram realizadas através da técnica de cromatografia 

iônica, descrita a seguir. 

Segundo Sarzanini (2002), a cromatografia iônica é um processo baseado 

na troca reversível de íons entre uma solução e um sólido, um material insolúvel 

polimérico ou inorgânico contendo íons fixos e contra-íons trocáveis. Os analitos são 

separados com base em suas diferentes afinidades. Com as colunas de troca 

catiônica ou aniônica são usadas soluções diluídas de íons como eluente para 

separar, respectivamente, cátions ou ânions. 

Segundo Collins et al. (1997), o eluente utilizado para a amostra deve conter 

as mesmas valências e ser compatível com ela em termos de solubilidade, redução 

e oxidação. Desse modo a fase móvel conterá íons de carga oposta àqueles da fase 

estacionária, onde os íons do eluente competirão com os íons da amostra. Já a fase 

estacionária consiste em uma resina porosa polimérica, que pode ser natural ou 
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sintética, que é colocada dentro da coluna, e contém sítios ativos funcionais. A 

finalidade dessa coluna é prover um ambiente físico onde o eluente, a amostra e a 

resina possam interagir, separando a amostra em partições. Pode-se observar que a 

separação dos materiais que ocorre na cromatografia iônica está baseada na 

adsorção reversível e diferencial da fase móvel pelo grupo contido na fase 

estacionária. 

Essa separação da amostra é obtida através da troca iônica entre a fase 

móvel e a estacionária. Durante o processo, o contra-íon do eluente é trocado pelo 

íon da amostra, que por um breve período de tempo fica ligado à carga da fase 

estacionária que neste caso é composta por um núcleo de 

poliestireno/divinilbenzeno (PE/DVB) e uma superfície totalmente porosa.  

Devido à variação das afinidades entre os íons dessas duas fases, é 

possível a separação de vários componentes da amostra. 

A análise das amostras foi feita no cromatógrafo iônico modelo IC – 120 Ion 

Chromatography System da Dionex. Para a troca iônica, o eluente utilizado foi o 

carbonato de cálcio (CaCO3) a 0,5 M, e como regenerante foi utilizado o ácido 

sulfúrico (H2SO4) a 2N, que após a diluição em 2 L ficou com a concentração final de 

72 mN. A calibração da análise foi estabelecida através do uso de uma solução 

padrão multi-íon certificada (Combined Seven Anion Standard II, Dionex, EUA). 

Dentre os íons presentes na solução utilizou-se para a referência na construção da 

curva de calibração os íon nitrato, sulfato, acetado e formiato. 

A solução foi então diluída até as concentrações padrões de 20, 10, 5, 2 e 1 

ppm em um volume de 50 ml, que foram calculados baseados na relação: 

 

C1  V1 = C2  V2     (6) 

 

onde: 

C1 é a concentração inicial do ânion 

V1 é o volume inicial da solução 

C2 é a concentração que se deseja obter 

V2 é o volume final da solução 
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Após a análise, os resultados obtidos em mg.L-1 tanto para  o NO2 quanto 

para SO2 foram então convertidos em µg.m-3 levando-se em conta as diluições 

aplicadas, tempo de exposição, a taxa de absorção do composto e a temperatura, 

utilizando as equações 1 e 2 descritas anteriormente. Os valores de QK para o NO2 e 

SO2 é de 78 e 119 mL.min-1, respectivamente. 

A análise de ácido acético e ácido fórmico utiliza das mesmas expressões 

acima citadas, porém com valores de QK de 98 e 112 mL.min-1 respectivamente 

(STRANGER, 2009).  

4.4.5 Condições Meteorológicas 

Como a fonte específica de poluição atmosférica na área de estudo é 

contínua, foram levados em consideração apenas os parâmetros meteorológicos de 

precipitação e temperatura. Os dados foram obtidos junto ao Instituto Tecnológico 

SIMEPAR, referentes a estação telemétrica do Centro Politécnico. O banco de 

dados cedidos é de 01/01/2000 a 18/07/2010, com intervalo de tempo de 15 

minutos. A partir desses dados foi realizada uma média dos dias em que foram 

realizados os levantamentos de campo, conforme a Tabela 7, a seguir: 

 

Tabela 7 – Parâmetros Meteorológicos 

DIA T (°C) 
Precipitação 

(mm) 

17/6/2010 19,38 0 

18/6/2010 17,03 0 

19/6/2010 19,21 0 

20/6/2010 18,60 0,02 

21/6/2010 12,37 0,90 

22/6/2010 11,51 0,51 

23/6/2010 11,28 0 

24/6/2010 15,39 0 

25/6/2010 18,32 0 

26/6/2010 17,00 0 

27/6/2010 16,10 0 

28/6/2010 17,17 0 

29/6/2010 15,03 0 

30/6/2010 14,70 0 

1/7/2010 15,10 0 

2/7/2010 14,28 0 

Fonte: SIMEPAR 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados que serão apresentados a seguir foram comparados com 

estudos semelhantes realizados nos municípios de Curitiba e Colombo situados no 

Estado do Paraná e, estudos realizados na Bélgica, Turquia, Tailândia, Estados 

Unidos, França, entre outros. Ressalta-se que a metodologia utilizada neste trabalho 

se difere das metodologias aplicadas aos padrões legislados no Brasil. Tal fato 

restringe o comparativo com as legislações vigentes no país. Exceção se faz com os 

resultados obtidos de material particulado total,  avaliado através do processo 

gravimétrico, o qual se utilizou das mesmas metodologias empregadas nas estações 

de monitoramento do município de Curitiba, possibilitando realizar o comparativo 

entre os resultados obtidos com a Resolução Conama 03/90. 

5.1 ANÁLISE POR ESPECTROMETRIA POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X 

(FRX) 

Através da análise por Fluorescência de Raios X, foi possível avaliar a 

composição elementar do material particulado total coletado na Res 1 e Res 2. Os 

elementos detectados foram: Si (silício), K (potássio), Ca (cálcio), Ti (titânio), V 

(vanádio), Fe (Ferro), Sr (estrôncio), Cr (cromo), Ni (níquel), Mn (manganês), Cu 

(cobre), Zn (zinco), As (arsênio), Pb (chumbo), Al (alumínio), S (enxofre) e Cl (cloro). 

As Tabelas 8 e 9, a seguir, apresentam as concentrações calculadas para os 

elementos detectados por FRX, nos dias de coletas correspondentes a Res 1 e Res 

2, respectivamente. 
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Tabela 8 – Concentração elementar do Material Particulado Total (ng/m3) – Res 1 

 

Dias de 
Amostragem 

Si K Ca Ti V Fe Sr Cr Ni Mn Cu Zn As Pb Al S Cl 

17/6/2010 159,20 34,48 50,59 0,73 0,02 50,33 0,03 0,03 0,01 0,25 0,21 0,21 0,00 0,08 5,57 0,00 0,81 

18/6/2010 308,95 66,88 132,62 14,98 0,02 91,32 0,06 0,04 0,01 0,22 0,08 0,22 0,03 0,10 11,01 1,72 2,02 

19/6/2010 52,55 9,92 21,86 0,29 0,00 17,48 0,01 0,01 0,00 0,04 0,01 0,05 0,01 0,16 2,10 0,00 0,66 

20/6/2010 15,25 3,18 4,77 0,07 0,00 4,29 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,02 0,59 0,00 0,07 

21/6/2010 5,76 0,14 4,90 0,05 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,05 0,00 0,02 0,19 0,00 0,38 

22/6/2010 11,61 0,23 5,79 0,06 0,00 3,96 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,05 0,00 0,02 0,37 0,33 0,07 

23/6/2010 9,94 0,15 3,68 0,04 0,00 2,45 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,29 0,23 0,03 

24/6/2010 47,43 13,86 18,56 0,22 0,00 15,81 0,01 0,02 0,00 0,05 0,05 0,08 0,00 0,03 1,68 0,46 0,59 

25/6/2010 21,66 4,34 7,47 0,11 0,00 6,95 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,79 0,13 0,10 

26/6/2010 23,85 6,90 9,02 0,12 0,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,00 0,06 0,86 0,62 0,19 

27/6/2010 5,98 2,30 3,29 0,03 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,24 0,13 0,04 

28/6/2010 17,61 3,10 4,61 0,06 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,59 0,14 0,05 

29/6/2010 19,38 3,34 7,38 0,08 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,61 0,12 0,18 

30/6/2010 62,22 12,62 19,17 2,55 0,00 17,43 0,01 0,01 0,00 0,06 0,03 0,05 0,00 0,03 2,30 0,26 0,70 

Média 54,39 11,53 20,98 1,38 0,00 16,30 0,01 0,01 0,00 0,05 0,04 0,06 0,00 0,04 1,94 0,30 0,42 
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Tabela 9 – Concentração elementar do Material Particulado Total (ng/m3) – Res 2 

 

Datas de 
Amostragem 

Si K Ca Ti V Fe Sr Cr Ni Mn Cu Zn As Pb Al S Cl 

17/6/2010 36,85 8,38 13,06 0,20 0,00 13,61 0,01 0,01 0,00 0,05 0,04 0,10 0,00 0,02 1,38 0,40 0,18 

18/6/2010 56,52 16,56 33,21 5,43 0,00 19,93 0,01 0,01 0,00 0,06 0,05 0,06 0,00 0,04 2,24 0,54 0,48 

19/6/2010 57,45 10,90 21,91 0,35 0,00 19,39 0,01 0,01 0,00 0,05 0,04 0,04 0,00 0,07 2,47 0,28 0,09 

20/6/2010 27,82 7,44 11,84 0,13 0,00 8,67 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,07 1,18 0,18 0,16 

21/6/2010 12,22 0,28 4,15 0,10 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,30 0,00 0,02 0,33 0,10 1,23 

22/6/2010 5,83 0,23 5,08 0,06 0,00 0,41 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,05 0,00 0,03 0,13 0,34 0,04 

23/6/2010 16,46 0,26 10,34 0,07 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,50 0,42 0,17 

24/6/2010 41,39 18,06 27,71 0,24 0,00 17,63 0,01 0,02 0,00 0,06 0,06 0,08 0,00 0,05 1,64 0,71 0,77 

25/6/2010 50,77 12,20 26,02 0,33 0,01 19,66 001 0,01 0,00 0,04 0,02 0,08 0,00 0,02 2,30 0,49 0,30 

26/6/2010 23,64 5,69 8,76 0,12 0,00 8,64 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 1,08 0,55 0,05 

27/6/2010 24,47 11,31 15,30 0,13 0,00 10,28 0,01 0,00 0,00 0,04 0,04 0,03 0,00 0,05 1,02 0,66 0,17 

28/6/2010 42,91 9,28 13,40 0,17 0,01 11,71 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,08 0,00 0,01 1,50 0,51 0,09 

29/6/2010 43,96 7,38 20,34 0,18 0,00 11,31 0,01 0,01 0,00 0,03 0,04 0,04 0,00 0,03 1,64 0,33 0,34 

30/6/2010 71,36 18,56 31,51 0,32 0,00 23,82 0,01 0,00 0,00 0,07 0,07 0,09 0,00 0,06 2,63 0,59 1,39 

Média 36,55 9,04 17,33 0,56 0,00 11,85 0,01 0,03 0,00 0,04 0,03 0,07 0,00 0,04 1,43 0,44 0,39 
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Na Figura 13, encontra-se o comparativo da concentração média do material 

particulado total (ng/m3) entre a Res 1 e Res 2. 

 

 

Figura 13 – Concentração Média do Material Particulado Total (ng/m3) 

 

 

Analisando a Tabela 8 (Res 1), o elemento Si atingiu a concentração 

máxima de 308,95 n.g/m3, seguido do Ca (132,62 n.g/m3), Fe (91,32 n.g/m3), K 

(66,88 n.g/m3) respectivamente. Já os elementos Ti, V, Sr, Cr, Ni, Mn, Cu, Zn, As, 

Pb, Al, S e Cl apresentaram concentrações menores, com as médias variando de 

0,01 a 1,94 n.g/m3. 

Na Tabela 9 (Res 2), as concentrações dos elementos foram menores, o 

elemento Si atingiu a concentração máxima de 71,36 n.g/m3, seguido do Ca (33,21 

n.g/m3), Fe (23,82 n.g/m3), K (18,56 n.g/m3) respectivamente. Já os elementos Ti, V, 

Sr, Cr, Ni, Mn, Cu, Zn, As, Pb, Al, S e Cl apresentaram concentrações menores, com 

as médias variando de 0,01 a 1,43 n.g/m3. 

Analisando a Figura 13, observa-se a mesma tendência tanto na Res 1 

quanto na Res 2, ou seja, os elementos que apresentaram maiores concentrações 

foram Si, Ca, Fe e K, respectivamente. As concentrações médias para esses 

elementos variaram de 11,63 n.g/m3 a 54,39 n.g/m3. 
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Especificamente no dia 21 de junho detectou-se uma concentração média 

menor de todos os elementos no material particulado analisado. Este fato deve-se à 

ocorrência isolada de chuva neste dia, conforme demonstrado na Tabela 7 (dados 

meteorológicos).  

As concentrações dos elementos no material particulado, exceto para o 

elemento enxofre, foram maiores na Res 1, fato este que pode estar relacionado à 

proximidade com a atividade industrial, qual seja fabricação de painéis de madeira 

aglomerada. 

Os elementos Si, K e Fe são encontrados na crosta da terra (solo), e fazem 

parte do grupo chamado aluminossilicatos, diretamente associados a fontes naturais 

de poeira e são facilmente transportados pelo vento (BRAGA, 2007).  

O Silício, isolado pelo sueco Berzelius em 1824, encontrado em maior 

concentração na Res 1, é um elemento químico pertencente ao grupo do carbono 

que em combinação com outros elementos, constitui 25,7% da crosta terrestre, e é o 

elemento mais abundante depois do oxigênio. 

Avigo Jr. (2008) salientou que o perfil das concentrações de aerossol 

elementar é refletido através da abundância relativa da crosta da terra e pelas 

contribuições das atividades antropogênicas.  

Castanho (1999), em estudo de particulado na cidade de São Paulo, 

apresentou os elementos Ti, Al, Si, Fe, K e Ca característicos da composição do 

solo, podendo haver contaminação de Cu, Zn, Pb, V, Ni, Mn e S, proveniente da 

atividade industrial. 

Godoi et al. (2004), sobre a caracterização das partículas na queima da cana 

de açúcar em Araraquara, mostraram que K, S, Si e Zn são resultantes da queima 

de biomassa, já Al, Si, Ti, Fe, e Ca representam partículas do solo. 

5.2 FATOR DE ENRIQUECIMENTO (FE) 

Tendo como base o Fe como elemento de referência, calculou-se o fator de 

enriquecimento dos elementos encontrados nas amostras analisadas por FRX 

(KURUVILLA et al., 2007).  

O resultado representa a proporcionalidade entre o que é esperado na 

natureza com o que foi encontrado na amostra coletada daquele elemento. Assim 
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pode-se diferenciar se um elemento é de fonte natural ou antropogênica 

(MAENHAUT et al., 1989). Conforme já descrito anteriormente, para o presente 

estudo, o valor limite do fator de enriquecimento é considerado como sendo 4, e a 

amostra com os valores acima desse será considerada como sendo uma amostra 

com influência de fontes antrópicas.  

 

Os resultados obtidos estão expressos nas Tabelas 10 e 11 a seguir: 
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Tabela 10 - Fator de Enriquecimento das Amostras coletadas na Res 1, no ano de 2010. 

 

 

Dias de 
Amostragem 

Si K Ca Ti V Fe Sr Cr Ni Mn Cu Zn As Pb Al S Cl 

17/6/2010 0,57 1,32 1,38 0,16 0,15 1,00 0,08 0,30 0,13 0,26 3,79 2,98 0,00 6,11 0,07 0,00 6,19 

18/6/2010 0,61 1,41 2,00 1,86 0,08 1,00 0,09 0,22 0,07 0,13 0,80 1,72 9,13 4,21 0,07 3,62 8,51 

19/6/2010 0,54 1,10 1,72 0,19 0,00 1,00 0,08 0,29 0,00 0,12 0,52 2,04 15,89 35,21 0,07 0,00 14,52 

20/6/2010 0,64 1,43 1,53 0,18 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,12 6,36 1,67 0,00 17,93 0,08 0,00 6,28 

21/6/2010 4,52 1,18 29,34 2,32 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,29 79,05 155,28 0,00 334,45 0,51 0,00 635,45 

22/6/2010 0,53 0,11 2,01 0,17 0,00 1,00 0,00 1,26 0,00 0,27 4,59 9,02 0,00 19,43 0,06 16,03 6,80 

23/6/2010 0,73 0,12 2,07 0,17 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,21 3,71 2,92 0,00 15,70 0,07 18,05 4,71 

24/6/2010 0,54 1,69 1,62 0,16 0,00 1,00 0,08 0,63 0,00 0,17 2,88 3,61 0,00 7,30 0,07 5,60 14,35 

25/6/2010 0,56 1,21 1,48 0,19 0,00 1,00 0,00 0,72 0,00 0,08 1,31 3,08 0,00 5,53 0,07 3,60 5,53 

26/6/2010 0,62 1,91 1,79 0,19 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,23 3,92 3,08 0,00 33,16 0,08 17,13 10,50 

27/6/2010 0,49 2,01 2,05 0,14 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,24 4,11 3,23 0,00 17,40 0,07 11,31 6,96 

28/6/2010 0,76 1,44 1,53 0,17 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,13 2,19 3,43 0,00 9,25 0,09 6,47 4,62 

29/6/2010 0,76 1,40 2,20 0,19 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,11 1,97 4,64 0,00 8,33 0,08 5,00 14,99 

30/6/2010 0,64 1,40 1,51 1,66 0,00 1,00 0,08 0,29 0,00 0,18 1,56 2,05 0,00 6,62 0,08 2,87 15,45 

Média 0,89 1,27 3,73 0,55 0,02 1,00 0,03 0,26 0,01 0,32 8,34 14,20 1,79 37,19 0,10 6,41 53,92 

Desvio Padrão 1,05 0,55 7,38 1,41 0,04 0,00 0,04 0,38 0,04 0,57 20,42 40,65 4,73 86,12 0,12 6,58 167,43 

 

 

 



 

56 

 

 

Tabela 11 – Fator de Enriquecimento das Amostras coletadas na Res 2, no ano de 2010. 

 

Datas de 
Amostragem 

Si K Ca Ti V Fe Sr Cr Ni Mn Cu Zn As Pb Al S Cl 

17/6/2010 0,49 1,19 1,32 0,17 0,00 1,00 0,10 0,37 0,00 0,19 2,67 5,25 0,00 5,65 0,06 5,65 5,09 

18/6/2010 0,51 1,60 2,30 3,10 0,00 1,00 0,07 0,25 0,00 0,16 2,28 2,15 0,00 7,72 0,07 5,21 9,26 

19/6/2010 0,53 1,09 1,56 0,21 0,00 1,00 0,07 0,26 0,00 0,14 1,88 1,47 0,00 13,89 0,08 2,78 1,79 

20/6/2010 0,58 1,66 1,88 0,17 0,00 1,00 0,15 0,00 0,00 0,12 1,05 3,30 0,00 31,05 0,08 3,99 7,10 

21/6/2010 5,51 1,35 14,29 2,84 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,63 68,18 535,71 0,00 192,31 0,51 48,08 1182,69 

22/6/2010 2,56 1,08 17,07 1,66 0,00 1,00 0,00 12,20 0,00 2,57 66,52 87,11 0,00 281,43 0,20 159,47 37,52 

23/6/2010 6,75 1,14 32,37 1,81 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 32,47 0,00 87,41 0,70 183,57 148,60 

24/6/2010 0,42 1,98 2,16 0,15 0,00 1,00 0,08 0,57 0,00 0,18 3,09 3,24 0,00 10,91 0,06 7,74 16,80 

25/6/2010 0,47 1,20 1,82 0,19 0,19 1,00 0,07 0,25 0,00 0,11 0,92 2,91 0,00 3,91 0,07 4,79 5,87 

26/6/2010 0,49 1,27 1,40 0,16 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,12 1,05 1,65 0,00 8,90 0,08 12,24 2,23 

27/6/2010 0,43 2,12 2,05 0,14 0,00 1,00 0,13 0,00 0,00 0,20 3,54 2,08 0,00 18,71 0,06 12,35 6,36 

28/6/2010 0,66 1,53 1,58 0,16 0,32 1,00 0,11 0,00 0,00 0,18 0,78 4,88 0,00 3,28 0,08 8,38 2,96 

29/6/2010 0,70 1,26 2,48 0,18 0,00 1,00 0,12 0,44 0,00 0,14 3,22 2,53 0,00 10,20 0,09 5,61 11,56 

30/6/2010 0,54 1,50 1,82 0,15 0,00 1,00 0,06 0,00 0,00 0,15 2,67 2,70 0,00 9,69 0,07 4,76 22,44 

Média 1,48 1,43 6,01 0,79 0,04 1,00 0,07 1,02 0,00 0,58 11,27 49,10 0,00 48,93 0,16 33,19 104,30 

Desvio Padrão 2,06 0,33 9,10 1,41 0,10 0,00 0,05 3,22 0,00 0,90 23,78 141,96 0,00 84,27 0,20 59,88 312,69 
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Na Figura 14, encontra-se o comparativo dos elementos enriquecidos na 

Res 1 e Res 2. 

 

 

Figura 14 – Comparativo dos elementos enriquecidos na Res 1 e Res 2 

 

 

Analisando as Tabelas 10 e 11 acima, observa-se que os elementos Cl, Pb, 

S, Zn e Cu , aparecem enriquecidos nos dois pontos de amostragem, Res 1 e Res 2. 

Na Res 1, as médias obtidas foram 53,92 para o Cl, 37,19 para o Pb, 14,20 

para o Zn , 8,34 para o Cu e 6,41 para o S. Na Res 2, as médias obtidas foram de 

104,30 para o Cl, 49,10 para o Zn , 48,93 para o Pb, 33,19 para o S e 11,27 para o 

Cu. 

O chumbo aparece enriquecido em ambas as amostras. Segundo Thorton 

(1985), estima-se que cerca de um terço da quantidade diária do chumbo em 

populações urbanas, que são as mais afetadas, é derivada de fontes atmosféricas. 

O maior volume de compostos orgânicos do chumbo lançados na atmosfera resulta 

de processos industriais, como o refinamento do chumbo primário e secundário e do 

uso da gasolina que contém chumbo tetraetila como aditivo antidetonante (ATSDR, 

1999).  
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Quase todo o Chumbo (Pb) na atmosfera está ligado a finas partículas 

menores que 1 µm de diâmetro, embora algumas possam ser solubilizadas em 

pequenas gotas ácidas na forma de aerossol (névoas ou neblinas) (WHO, 1995). 

Segundo Alves (2009), vários órgãos e sistemas são afetados adversamente 

pelo chumbo, produzindo efeitos sobre muitos processos bioquímicos e celulares. As 

crianças são particularmente mais vulneráveis, podendo desenvolver disfunções 

psicológicas e neurocomportamentais. Pode causar nefropatia com disfunção tubular 

renal reversível, até nefropatia intersticial irreversível. O chumbo atravessa a barreira 

placentária, podendo acarretar agravos fetais.  

Comparando os resultados com os estudos semelhantes realizados por 

Braga (2007) no município de Colombo, Avigo Jr. (2008) estudo realizado em duas 

escolas particulares localizadas a 3 km do centro de Curitiba, e Alves (2009) o qual 

avaliou a qualidade do ar em escolas do município de Colombo e a correlação com a 

indústria local de cal, pode-se observar que os elementos S e Cl aparecem 

enriquecidos em todos os estudos. 

Tanto o enxofre (S) como o cloro (Cl) pode estar diretamente relacionado 

com o a queima de plástico. Outro fator a ser considerado é o trânsito de caminhões 

e veículos tanto no entorno da empresa quanto da região devido à proximidade com 

o acesso a “Linha Verde”. 

O Zn, também aparece como um elemento enriquecido, com a média 

variando de 14,20 (Res 1) a 49,10 na Res 2. Em estudos em escolas na cidade 

Sonora  (México), Figueroa et al. (2006) relatou média de enriquecimento de Zn de 

80 e aponta como fontes o trânsito do local e as atividades industriais da região.  

No estudo realizado por Avigo Jr. (2008), em escolas próximas ao centro de 

Curitiba, o Zn aparece com uma média de enriquecimento de 36 e para Alves 

(2009), o qual realizou estudos em escolas no centro de Colombo, a média variou 

entre 17 e 135. 

Comparando com os demais estudos, acredita-se que o enriquecimento do 

Zn neste estudo não esteja relacionada com a fonte especifica de poluição da 

região. 
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5.3 ANÁLISE POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

ACOPLADA A MICROSSONDA (MEV-EDS) 

O presente método permite analisar o tamanho e a composição das 

partículas individuais presentes na amostra. Foram realizados dois dias de 

amostragens no em torno do empreendimento - Res 2, em intervalos fracionados de 

4 µm – 8 µm e 2 µm – 0,25 µm (estágios 4 e 6), os resultados obtidos estão 

descritos nas Tabelas 12 e 13 e nas Figuras 15 e 16. 

 

Tabela 12 - Abundância dos tipos de partículas individuais - Res 2 (1o dia de coleta) 

Data da 
Amostragem 

Elementos 

13/07/2010 

Número total 
de partículas 

Fuligem Biogênica Orgânica 
Alumino - 
Silicato 

S - rico 

614 (100%) 
208 

(33%) 
161 (26,2%) 143 (23,3%) 95 (15,5%) 7 (1,1%) 

Tamanho das Partículas (µm) 

Diâmetro Fuligem Biogênica Orgânica 
Alumino - 
Silicato 

S - rico 

< 2,5 
193 

(93%) 
134 (83,23%) 124 (87%) 87 (91,58%) 7 (100%) 

> 2,5 15 (7%) 27 (16,77%) 19 (13%) 8 (8,42%) 0 

 

 

Na Figura 15, está representada a abundância dos tipos de partículas 

individuais obtidas pela análise por MEV-EDS. 
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Figura 15 – Abundância dos tipos de partículas individuais na Res 2 (1o dia de coleta) 

 

 

Tabela 13 - Abundância dos tipos de partículas individuais obtidas pela análise de 
MEV-EDS – Res 2 (segunda dia de coleta) 

Data da 
Amostragem 

Elementos 

15/07/2010 

Número 
total de 

partículas 
Fuligem Biogênica Orgânica 

Aluminos- 
silicato 

Fe - rico Cl - rico 

994 
(100%) 

48 (4,8%) 494 (49%) 51 (5,1%) 324 (32,5%) 44 (4,4%) 
33 

(3,3%) 

Tamanho das Partículas (µm) 

Diâmetro Fuligem Biogênica Orgânica 
Aluminos- 

silicato 
Fe - rico Cl - rico 

< 2,5 
47 

(97,87%) 
430 

(87,04%) 
50 (98%) 299 (92,3%) 

43 
(97,67%) 

31 
(94%) 

> 2,5 1 (2,13%) 
64 

(12,96%) 
1 (2%) 25 (7,72%) 1 (2,33%) 2 (6%) 

 

Na Figura 16, está representado a abundância dos tipos de partículas 

individuais obtidas pela análise por MEV-EDS 
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Figura 16 - Abundância dos tipos de partículas individuais na Res 2 (2o dia de coleta) 

 

 

Os principais grupos identificados no entorno do empreendimento foram: 

partículas biogênicas, aluminossilicato (poeiras), partículas orgânicas, partículas 

ricas em C (fuligem), S (enxofre), Fe (ferro) e Cl (cloro). 

Observa-se que todos os grupos constatados apresentaram uma 

porcentagem significativa na fração fina (87,04 a 100%) em relação à fração grossa 

(2 a 16,77%). Tal fato pode estar associado à atividade realizada pela fonte 

específica de poluição, fabricação de painéis de madeira aglomerada.  

A abundância de aluminossilicato (poeira) pode ser interpretada como uma 

ressuspensão da poeira, devido ao tráfego de carros e caminhões no entorno do 

empreendimento, próximo ao acesso à Linha Verde.  

Já a elevada concentração de partículas biogênicas e partículas ricas em Cl 

(cloro) e carbono (fuligem) e S (enxofre) pode estar atrelada à queima da biomassa 

(cavacos, serragem e cepilhos) na geração de energia para o processo. 
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As partículas ricas em ferro, evidenciada na Tabela 13, indicam 

predominantemente fonte antropogênica, pois os óxidos de ferro são normalmente 

relacionados com partículas que contêm uma porcentagem considerável de 

aluminossilicato e/ou silicato. 

Nos dois dias amostrados, principalmente no segundo dia (15/07), a 

abundância de partículas aluminossilicato (poeira) na fração fina foi considerável. 

Alguns autores relatam que a poeira inalada, até recentemente considerada não 

tóxica, pode ser retida nos pulmões causando irritação nas vias respiratórias, e 

eventualmente resultando em bronquite, fibrose (pneumoconioses) e até mesmo 

câncer (ABRAHAMS P. W., 2002). A concentração de fuligem na fração fina, uma 

vez inalada, promove a liberação de citosinas específicas, imunoglobulina e 

oxidantes, podendo culminar em um processo inflamatório das vias respiratórias, 

secreção da mucosa, contração do músculo liso bronquial, dentre outros. 

5.4 ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA IÔNICA  

As análises dos gases NO2 (dióxido de nitrogênio) e SO2 (óxido de enxofre) 

foram realizadas através deste processo. 

5.4.1 Dióxido de Nitrogênio - NO2 

Conforme descrito anteriormente, o dióxido de nitrogênio foi coletado através 

de um amostrador passivo conhecidos como tubo de difusão e analisado por 

cromatografia iônica. As amostragens ocorreram por duas semanas no período de 

17 de junho a 02 de julho. Na primeira semana a amostragem foi realizada na Res 1, 

Res 2 e Res 3 e na segunda semana (25/06 a 02/07), além desses pontos foram 

amostrados na Res 4, Res 5 e Res 6. Os tubos foram trocados semanalmente, 

assim foram obtidos 9 (nove) amostras. A Tabela 14 a seguir, apresenta as 

concentrações encontradas de NO2 em µg/m3
, em cada amostra analisada:  
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Tabela 14 - Concentrações encontradas de NO2 em µg/m3 

Semana da Amostragem Local da Amostragem 
Concentração de NO2 

[µg/m
3
] 

17 a 24/06/2010 

RES 1 17,90 

RES 2 15,95 

RES 3 11,81 

25/06 a 02/07/2010 

RES 1 33,66 

RES 2 10,16 

RES 3 24,54 

RES 4 16,53 

RES 5 34,36 

RES 6 31,17 

 

Os óxidos de nitrogênio são normalmente encontrados nos gases de 

exaustão de processos envolvendo a queima de combustíveis e, dentre eles, o NO e 

o NO2 são considerados os de maior importância ambiental/toxicológica na baixa 

troposfera. Ambos estão presentes em concentrações significativas em atmosferas 

poluídas, são bastante reativos nesse meio e apresentam propriedades toxicológicas 

importantes, sendo que o NO2 é muito mais tóxico que o NO. Em nível ambiental, 

esses compostos participam da formação do smog fotoquímico, contribuem para o 

aumento da concentração do ozônio troposférico e para a diminuição dessa 

concentração em nível estratosférico, interferindo assim no aquecimento da 

superfície terrestre. Os níveis atmosféricos de NO2 observados em ambientes 

externos urbanos variam com a hora do dia, com a estação do ano, com a 

proximidade e natureza das fontes locais de poluição e com fatores meteorológicos. 

Em geral, as concentrações máximas ocorrem duas vezes por dia, em horários 

matinais e vespertinos, e são atribuídas às emissões provenientes do tráfego de 

veículos (WHO, 1987).  

De acordo com a Tabela 14 acima, as concentrações de NO2 variaram de 

10,16 a 34,36 µg/m3. As maiores concentrações ocorreram no período de 25/06 a 

02/07, na Res 1 e Res 5, pontos estes localizados mais próximos ao 

empreendimento e ao tráfego intenso de veículos.  

Avigo Jr. (2008), em seu estudo em duas escolas próximas ao centro de 

Curitiba, PR, deparou-se com concentrações abaixo das obtidas por esse estudo, a 

média externa nas escolas variando entre 10,8 µg/m3 e 18,6 µg/m3. 
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Danish e Madany (1992) foram responsáveis pelo primeiro estudo de 

avaliação da qualidade do ar no Estado de Barhain, Arábia Saudita em relação ao 

NO2. Foram utilizados amostradores passivos, e as médias semanais de NO2 

variaram de 76 µg/m3 ao norte a 13 µg/m3 ao sul. 

Kuriyama et al. (1997) relata sobre a distribuição espacial do NO2 sobre a 

cidade de Lancaster, Inglaterra, utilizando-se também de amostradores passivos, 

que os pontos de amostragem situados nas ruas principais de maior intensidade de 

tráfego, a concentração anual média de NO2 foi de 63 µg/m3 (12-222 µg/m3); nas 

ruas adjacentes às principais, a média encontrada foi de 58 µg/m3 (5-107 µg/m3). 

Uma variabilidade menor foi encontrada nas ruas principais e residenciais do 

subúrbio (38 e 30 µg/m3, respectivamente). 

Na Tabela 15 são apresentados os dados de concentração de NO2 em 

ambientes externos de estudos realizados em de diversos países, utilizando a 

mesma metodologia de análise deste trabalho. 

 

Tabela 15 – Concentração de NO2 em µg/m3  

Cidade/País   Ambiente externo 

Curitiba, Brasil, 2009  11.0 - 23.3 

França, 2008  60.4 

Rio de Janeiro, Brasil, 2007  92.2 

Windsor, Canadá, 2006  12.4 

Antuérpia, Bélgica, 2006  6.7 

Bangkok, Tailândia, 2005  3.8 

Antuérpia, Bélgica, 2002-2003 Região Urbana 53.0- 97.0 

 Região Suburbana 50.0- 55.0 

East Bay, Estados Unidos, 2003  21.0 

Sidnei, Austrália, 2002  7.9 

Utrecht, Holanda, 2000  39.2 

 El Paso, Estados Unidos, 1999    18.5 - 28.3  

 Tokio, Japão, 1998-1999   Sul   16.7 - 24.2  

  Norte  14.2 - 26.8  

 França, 1993     20.3- 51.3  

Autor: Godoi et al. (2004) 
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O estudo realizado em Curitiba foi concretizado em 4 escolas da região 

central no ano de 2009, e as concentrações variaram entre 11 e 23,3 µg/m3 . 

Na França, foi realizado estudo semelhante em 7 cidades francesas e as 

concentrações foram medidas de 24 h. Os níveis mais altos ocorreram em Istres, 

Rognac-Velaux e Vitrolles e os mais baixos em Salon de Provence e Sausset. 

Na Tailândia as análises foram realizadas nos dias de semana e nos finais 

de semana. Durante os dias de semana houve pouca variação entre as 

concentrações de NO2 dentro e fora da universidade. Já durante os finais de 

semana, a concentração dentro da Universidade foi menor que o limite inferior do 

método, enquanto a de fora manteve-se nos mesmos níveis dos dias de semana. 

Em estudos realizados na Bélgica, nos anos de 2002-2003 em ambiente 

externos e internos os níveis de NO2 foram maiores em junho de 2003 em relação a 

dezembro de 2002 (contraste nos níveis externos do centro urbano de acordo com 

os períodos do ano estudados).  

No Japão nos anos de 1998 e 1999 foram realizadas medidas em 3 épocas 

diferentes do ano nas regiões norte e sul. Os níveis mais baixos são de outubro de 

1998 para a região sul e de julho de 1998 para a região norte. Os mais altos são de 

janeiro de 1999 para a região norte, de janeiro de 1999 para a região sul no 

ambiente interno e de julho de 1998 para a região sul no ambiente externo. 

Nos Estados Unidos em 2003, também foram realizados estudos nas 

escolas da região central, leste e oeste e as médias de concentrações externas em 

escolas nessas regiões apresentaram níveis maiores na região central e menores na 

leste.  

Segundo Samet (1991), o NO2 é um gás oxidante, solúvel nos tecidos e, 

devido a esse grau de solubilidade tissular, reage não só com o epitélio alveolar, 

como também com o interstício e o endotélio dos capilares pulmonares. Essa lesão 

oxidativa tem sido enunciada como o principal mecanismo formador de lesão 

pulmonar. A maior parte do NO2 inalado é retida nos pulmões e depositada 

primariamente nos brônquios, bronquíolos respiratórios e terminais, com pequena 

deposição nos alvéolos. O NO2 é capaz de lesar o pulmão diretamente através de 

suas propriedades oxidantes ou indiretamente por aumentar a suscetibilidade às 

infecções respiratórias. 
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Os resultados de NO2 parece não ser influenciado pelo entorno avaliado, já 

que as concentrações encontradas são relativamente similares aos estudos 

apresentados na Tabela 15, especificamente com o estudo realizado na região 

central de Curitiba-Pr. 

5.4.2  Dióxido de Enxofre - SO2 

O dióxido de enxofre também foi coletado por meio de um amostrador 

passivo e analisado por cromatografia iônica. As amostragens ocorreram da mesma 

forma do NO2, qual seja por duas semanas no período de 17 de junho a 02 de julho. 

Na primeira semana a amostragem foi realizada na Res 1, Res 2 e Res 3 e na 

segunda semana (25/06 a 02/07), além desses pontos foram amostrados na Res 4, 

Res 5 e Res 6. Os tubos foram trocados semanalmente, assim foram obtidos 9 

(nove) amostras.  

A Tabela 16 a seguir, apresenta as concentrações encontradas de SO2 em 

µg/m3
 em cada amostra analisada: 

 

Tabela 16 – Concentrações encontradas de SO2 em µg/m3 

Semana da amostragem 
SO2 

Local da amostragem C [g/m
3
] 

17 a 24/06/2010 

RES 1 0,70 

RES 2 2,02 

RES 3 0,45 

25/06 a 02/07/2010 

RES 1 0,79 

RES 2 1,11 

RES 3 0,63 

RES 4 0,62 

RES 5 0,61 

RES 6 1,27 

 

 

Para as 9 (nove) amostras , a concentração de SO2 variou de 0,45 a 

2,02 µg/m3.  

Na Tabela 17 são apresentados os dados de concentração de SO2 em 

ambientes externos de estudos realizados em de diversos países, utilizando a 

mesma metodologia de análise deste trabalho. 
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Tabela 17 – Concentração de SO2 em µg/m3 

Curitiba, Brasil, 2009  1,1 - 4,8 

Rio de Janeiro, Brasil, 2007  18,5 

Windsor, Canadá, 2006  5,6 

Bangkok, Tailândia, 2005  0,6 - 1,7 

Antuérpia, Bélgica, 2002-2003 Região Urbana 0,7 - 5,9 

 Região Suburbana 0,4 - 7,7 

Fonte: Godoi et al. (2004) 

 

 

O estudo realizado em Curitiba foi concretizado em 4 escolas da região 

central no ano de 2009, e as concentrações variaram entre 1.1 a 4,8 µg/m3 .. 

Na Tailândia, no ano de 2005, as análises foram realizadas nos dias de 

semana e nos finais de semana. Durante os finais de semana, a concentração de 

SO2 foram maiores fora da Universidade. 

Em estudos realizados na Bélgica, nos anos de 2002-2003 em ambiente 

externos e internos os níveis foram maiores em dezembro de 2002 em relação a 

junho de 2003 (contraste nos níveis externos do centro urbano de acordo com os 

períodos do ano estudados).  

Avigo Jr. (2008), em estudo semelhante em duas escolas próximas ao 

centro de Curitiba, PR deparou-se com a concentração máxima de 1,2 µg/m3, 

evidenciando a baixa concentração deste gás na cidade de Curitiba. 

A legislação brasileira exige como padrão primário de SO2 concentração 

média aritmética anual de 80 µg/m3 e concentração média de 24 h de 365 µg/m3, 

não devendo este valor ser excedido mais de uma vez por ano. 

Como descrito anteriormente, o dióxido de enxofre é emitido para a 

atmosfera principalmente pela queima de combustíveis fósseis para aquecimento e 

produção de energia, e por fontes industriais como fundição de minérios não 

ferrosos, além de outros processos, tais como produção de ácido sulfúrico e de 

papel. Além disso, existem também fontes naturais, como erupções vulcânicas e 

oxidação de gases de enxofre produzidos por decomposição de plantas.  

O SO2 é um gás irritante, fortemente hidrofílico, muito solúvel na mucosa 

nasal e no trato respiratório superior. Os principais efeitos sobre a saúde, associados 

com a exposição a altas concentrações deste gás, incluem doenças respiratórias, 
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alterações nas defesas pulmonares causando bronquite e enfisema, e o 

agravamento de doenças cardiovasculares. Algumas plantas são muito sensíveis ao 

SO2, tendo suas folhas amareladas ou mesmo morrendo, quando expostas a 

concentrações mais baixas que as que afetam a saúde humana. O SO2 é precursor 

de sulfatos, que incorporados ao aerossol atmosférico são associados com a 

acidificação de corpos d'água, redução da visibilidade, corrosão acelerada de 

edificações, monumentos, estruturas metálicas e condutores elétricos (CAMPOS et 

al., 2006).  

Os resultados de SO2 parece não ser influenciado pelo entorno avaliado, já 

que as concentrações encontradas são relativamente similares aos estudos 

apresentados na Tabela 17, especificamente com o estudo realizado na região 

central de Curitiba – PR. 

5.5 ÁCIDO ACÉTICO E ÁCIDO FÓRMICO 

Abrante et al. (2004) relataram que uma das principais fontes externa de 

formaldeídos são os veículos movidos a diesel. A formação de formaldeídos pode 

ser explicada a partir da oxidação estequiométrica do metano ou propano (obtidos 

pelo craqueamento do combustível) com o ar em temperaturas elevadas, gerando os 

radicais O-2, H+ e OH – que atacam o metano e o propano.  

Segundo a EPA, formaldeído é também utilizado em muitos produtos de 

construção, sendo o principal componente de algumas espumas de isolamento, 

incluindo madeira compensada, resinas adesivas, colas, conservantes em algumas 

tintas e cosméticos, alguns produtos de papel, fertilizantes, vidro e material de 

empacotamento. Carmo e Prado (1999) afirmam que o formaldeído é produzido por 

combustão incompleta de combustíveis baseados em hidrocarbonetos. Portanto, 

fumaça de cigarro, combustíveis para aquecimento ou para cozinhar, tais como gás 

natural e querosene, são fontes presumíveis. 

Mattos e Noronha (2005), em estudos de catalisadores em veículos movidos 

a álcool, mostraram que a principal fonte de acetato e/ou ácido acético, são os 

veículos movidos a álcool. 

Durante o dia, as emissões veiculares são significativas fontes de 

acetaldeído, enquanto que o formaldeído, também associado às fontes veiculares, é 
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dependente de processos fotoquímicos, como fotólise e reações radicalares. É 

também possível que a vegetação dos arredores esteja funcionando como 

absorvedora destes compostos (VISKARI et al., 2000). 

Na Tabela 18 são apresentadas as concentrações detectadas de ácido 

acético e ácido fórmico pela cromatografia iônica. 

Como não há no Brasil parâmetros legislados para ácido acético e ácido 

fórmico para ambientes externos, os dados foram analisados fazendo um 

comparativo com outros estudos realizados no município de Curitiba e exterior. 

 

Tabela 18 – Concentração de ácido acético e ácido fórmico em (µg/m3) 

Pontos de 
Amostragem 

Dias de Amostragem 
Ácido Acético 

(µg/m
3
) 

Ácido Fórmico 
(µg/m

3
) 

RES 1 17 a 24 junho 14,12 4,83 

RES 2 17 a 24 junho 86,06 7,49 

RES 3 17 a 24 junho 60,49 4,19 

RES 1 24 de junho a 02 de julho  16,35 5,84 

RES 2 24 de junho a 02 de julho  7,60 3,95 

RES 3 24 de junho a 02 de julho  16,61 7,00 

RES 4 24 de junho a 02 de julho  0,00 3,84 

RES 5 24 de junho a 02 de julho  32,59 4,99 

RES 6 24 de junho a 02 de julho  38,95 7,76 

 

 

Analisando a Tabela 18, constata-se que os valores de ácido acético estão 

elevados se comparados aos valores de ácido fórmico. Tal elevação pode estar 

atrelada ao tráfego de veículos e ao tipo de resina adesiva utilizada no processo de 

fabricação de painéis compensados. A resina adesiva que é utilizada é a fenol-

formaldeído (FF) e a madeira processada é o pinus (Pinus taeda). 

Nos resultados do estudo realizado por ÇOLAK (2006), em Trabzon na 

Turquia, também foi observado que a concentração quanto à emissão de ácido 

acético pode estar relacionada ao tipo de resina (ureia-formaldeído ou fenol-

formaldeído) utilizada no processo de fabricação de compensado. Çolak constatou 

que os índices de emissão de ácido acético para os processos de fabricação que 

usaram a resina fenol-formaldeído (FF) foram maiores que os que utilizaram ureia–

formaldeído (UF). Os índices para FF chegaram a 4,4 µg/m3 e para UF a 3,14 µg/m3. 
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As madeiras compensadas estudadas no estudo de ÇOLAK (2006) foram a faia3 e 

amieiro4.  

No município de Curitiba – PR, foi realizado um estudo semelhante quanto 

às emissões de ácido acético e fórmico, em duas escolas próximas ao centro de 

Curitiba (AVIGO JR., 2008). As concentrações máximas de ácido acético no 

ambiente externo foram de 0,6 µg/m3 para a escola I e 1,8 µg/m3 para a escola II, 

evidenciando a baixa concentração do mesmo no centro de Curitiba se comparado 

com a região do Hauer, local do presente estudo. Para o ácido fórmico as 

concentrações máximas obtidas no ambiente externo para a escola I foi de 1,0 

µg/m3 e 1,1 µg/m3 para a escola II, valores bem abaixo das obtidas na região deste 

estudo. 

Stranger (2005), ao estudar ácido acético em escolas na Bélgica, observou 

que os valores externos variaram de 0,1 a 0,4 g/m3 e os valores para ácido fórmico 

variaram de 0,1 a 1 g/m3. Ambos abaixo do encontrado na Tabela 11. 

Avaliando as concentrações apresentadas na Tabela 18 e os estudos 

mencionados acima, pode-se constatar que a região do presente estudo apresentou 

valores nas concentrações de ácido acético e fórmico superiores aos vários estudos 

descritos acima, ocorrendo, portanto, uma influência da fonte específica de poluição 

na área de estudo, qual seja fabricação de painéis compensados e tráfego de 

veículos na região.  

Tal fato merece uma atenção especial, pois segundo a CEPA (California 

Environmental Protection Agency), os aldeídos acético e fórmico foram reconhecidos 

como tendo grande impacto à saúde humana. Além das irritações de pele, olhos e 

membrana nasofaringe, os ácidos acético e fórmico são potencialmente 

carcinogênicos e mutagênicos (CEPA, 1993). 

 

                                            
3
 Pequena árvore icacinácea ((Emmotum nitens) de flores amarelas por fora e purpúreo-escuras por 

dentro, com pilosidade roxa, dispostas em panículas axilares, e cujo fruto é drupáceo, suberoso-
lenhoso, tendo a madeira utilidade para uso interno, em construção civil, compensados e caixotaria. 
4
 Árvore ornamental da família das betuláceas (Alnus glutinosa), introduzida no S. do Brasil, cuja 

madeira se presta em especial para obras hidráulicas, marcenaria comum, pontes, etc., e cuja casca, 
adstringente, serve para combater a angina e é usada para curtume. 



 

71 

5.6 MATERIAL PARTICULADO TOTAL – MPT 

O material particulado total foi avaliado através do processo gravimétrico. A 

gravimetria é a pesagem do filtro antes e depois da coleta do material particulado, 

realizada para quantificar a massa do material depositado. Com a massa depositada 

obtida e conhecendo-se o volume total de ar amostrado no coletor de material 

particulado é possível calcular a concentração média do material particulado total. 

A concentração média de material particulado na Res 1 e Res 2 está descrita 

na Tabela 19 e ilustrada na Figura 17. Os resultados foram comparados com 2 

(duas) estações automáticas denominadas Ouvidor Pardinho e Boqueirão, do 

Instituto Ambiental do Paraná. As mesmas monitoram a qualidade do ar em dois 

bairros no município de Curitiba, na região dos bairros Rebouças e Boqueirão. A 

distância à região de estudo é de 3,44 km, da Estação Ouvidor Pardinho, e 2,76 km 

da Estação Boqueirão. A localização das estações automáticas está representada na 

Figura 17: 

 

 

Figura 17 - Localização das estações automáticas. 
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O princípio da medição do Material Particulado Total em Suspensão (MPTS), 

das estações automáticas é por absorção de radiação beta e o período de 

amostragem é de 24 horas. 

 

Tabela 19 – Material Particulado Total 

Dias de 
Amostragem 

RES 1 
(µg/m

3
) 

RES 2 
(µg/m

3
) 

Ouvidor 
Pardinho 
(µg/m

3
) 

Boqueirão 
(µg/m

3
) 

17/6/2010 165,50 47,96 40,00 67,90 

18/6/2010 - 87,39 42,20 75,90 

19/6/2010 62,58 48,48 45,30 135,50 

20/6/2010 19,07 37,36 37,40 72,60 

21/6/2010 13,88 34,03 11,50 14,20 

22/6/2010 23,54 21,21 21,30 19,20 

23/6/2010 12,41 20,97 16,80 27,50 

24/6/2010 73,89 83,57 32,60 67,60 

25/6/2010 24,38 - 69,60 171,10 

26/6/2010 37,85 32,88 26,70 40,20 

27/6/2010 9,52 35,61 23,50 45,90 

28/6/2010 21,28 47,79 47,00 85,30 

29/6/2010 21,24 46,75 19,00 37,50 

30/6/2010 68,81 70,45 34,10 64,40 

1/7/2010 - 47,96 113,10 118,40 

2/7/2010 165,50 87,39 55,50 88,20 

 

 

Figura 18 - Comparativo entre os dados medidos “in loco” e as estações automáticas. 
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Analisando os dados da Tabela 19 e a Figura 18, comparativo entre os 

dados medidos “in loco” e as estações automáticas, pode-se observar um perfil 

similar ao registrado na concentração do material particulado total entre os dois 

pontos de amostragem e as estações automáticas. 

De acordo com a Lei Estadual no 13.806/02, a área em estudo está 

classificada como Classe III assim definida: “(...) são áreas urbanas das regiões 

metropolitanas de Curitiba, Londrina, Maringá, de municípios com população acima 

de 50.000 habitantes ou com áreas definidas como industriais, onde o nível de 

deterioração da qualidade do ar seja limitado pelo padrão primário de 

qualidade”. 

Assim, comparando com a Resolução Conama 03/90 e considerando o 

tempo de amostragem de 24horas, o material particulado total não deve exceder a 

240 µg/m3, estando, portanto, dentro do valor estipulado pela legislação ambiental. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa, as seguintes conclusões 

podem ser apresentadas: 

 

a) Na análise do material particulado total os elementos que apresentaram 

maior concentração foram o Si, Ca, Fe e K. Os elementos Si, Ca e Fe 

fazem parte do grupo chamado aluminossilicatos, diretamente 

associados a fontes naturais de poeira e são facilmente transportados 

pelo vento, todavia a presença de K é um indicativo de queima de 

biomassa. As concentrações dos elementos no material particulado 

foram maiores na Res 1, fato este que pode estar relacionado a 

proximidade com a atividade industrial da região.  

 

b)  Em relação à análise do material particulado total avaliado através do 

processo gravimétrico, pode-se observar um perfil similar ao registrado 

na concentração do material particulado total entre os dois pontos de 

amostragem e as estações automáticas. Os resultados apresentados 

tanto pelos pontos amostrados como pelas estações automáticas estão 

de acordo a legislação ambiental vigente. 

 

c)  Nas análises de partículas individuais, acredita-se também existir 

influência da atividade industrial, visto a porcentagem de partículas de 

fuligem, biogênica, orgânica e aluminossilicatos apresentados. A 

concentração dessas partículas apresentou-se na fração fina, ou seja, 

são facilmente inaláveis tendo potencial de ocasionar irritação nas vias 

respiratórias, dentre outros. 

 

d)  Os resultados de NO2 e SO2 parecem não ser influenciados pelo entorno 

avaliado, já que as concentrações encontradas são relativamente 

similares as de outros estudos na cidade de Curitiba. 
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e) Com relação aos resultados das significativas concentrações de ácido 

acético e ácido fórmico, acredita-se que há uma influência da fonte 

especifica de poluição na área de estudo. Tal fato pode estar atrelado ao 

tipo de resina utilizado no processo. No que se refere aos reflexos na 

saúde humana, podem além de causar irritações de pele, olhos e 

membrana nasofaringe, são potencialmente carcinogênicos e 

mutagênicos. 

 

f) O fato do elemento Pb (chumbo) aparecer enriquecido em ambas as 

amostras, sugere-se um estudo mais detalhado com relação a esse 

elemento, pois não há correlação das atividades desenvolvidas na área 

de estudo com o enriquecimento desse elemento. 

 

Para o entendimento da poluição atmosférica da região de estudo, diferentes 

técnicas de análises resultaram em um conjunto de dados a serem considerados,   

com o objetivo de dar suporte à tomada de decisões no âmbito da  gestão de 

conflitos urbanos.  

Os resultados obtidos neste estudo indicam o crescimento urbano 

desordenado da área de estudo, evidenciando uma situação sensível e de conflito 

entre o desenvolvimento econômico, social e ambiental.  

Um dos problemas resultantes desse conflito de zoneamento é o impacto 

que os poluentes emitidos pelas indústrias podem causar à saúde da população e à 

sua qualidade de vida do entorno. Cabe, portanto, uma revisão quanto as 

legislações que regem sobre o zoneamento, devendo-se considerar uma “zona de 

amortecimento” entre a zona industrial e residencial, evitando e/ou reduzindo assim 

os conflitos de usos. Assim, as atividades que atualmente são desenvolvidas na 

região devem ser revistas, no sentido de realocação ou de alteração da atividade 

praticada em si, sempre em harmonia com o novo zoneamento tratado no item 3.9 

do capítulo 3.  
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