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RESUMO 

 

O material particulado (MP) é um componente atmosférico proveniente de ações antrópicas e 

naturais. As partículas que o compõe podem ser nocivas à saúde humana acarretando problemas 

agudos e crônicos. O objetivo deste trabalho foi estimar quantitativamente, por gravimetria, o 

particulado atmosférico sedimentado, no município de Ji-Paraná, pela metodologia de 

amostragem passiva. As coletas ocorreram em dois pontos, ponto A, no pátio da UNIR, e ponto 

B, próximo a BR, de grande movimentação veicular. Foi necessário desenvolver adaptações ao 

sistema do coletor ao decorrer do estudo. No geral, o valor máximo atingido foi de 5,4606 g m-

2 d-1 e mínimo de 0,0029 g m-2 d-1, ambos para o ponto B. Pode-se observar que na estação seca 

as concentrações foram mais elevadas apresentando mediana de 0,0453 g m-2 d-1 em relação à 

0,0060 g m-2 d-1 para a estação chuvosa. Sugere-se continuidade à pesquisa de desenvolvimento 

de redes passivas para o monitoramento atmosférico, visto que no Brasil as cidades com 

monitoramento de poluição atmosférica são escassas. 

Palavras-chave: Poluição atmosférica, saúde humana, qualidade do ar, amostragem passiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Particulate matter (PM) is an atmospheric component from anthropic and natural actions. The 

particles that compose it can be harmful to human health causing acute and chronic problems. 

The objective of this work was to quantitatively estimate, by gravimetry, the sedimented 

atmospheric particulate, in the municipality of Ji-Paraná, using the passive sampling 

methodology. The collections took place at two points, point A, in the UNIR courtyard, and 

point B, close to BR, with great vehicular movement. It was necessary to develop adaptations 

to the collector system during the study. In general, the maximum value reached was 5.4606 g 

m-2 d-1 and a minimum of 0.0029 g m-2 d-1, both for point B. It can be observed that in the 

dry season the concentrations were higher with a median of 0.0453 g m-2 d-1 in relation to 

0.0060 g m-2 d-1 for the rainy season. It is suggested to continue research on the development 

of passive networks for atmospheric monitoring, since in Brazil, cities with atmospheric 

pollution monitoring are scarce. 

 

Keywords: Air pollution, human health, air quality, passive sampling. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atmosfera é a camada de ar que envolve o globo terrestre, seu sistema é composto 

por gases e partículas constituídas por uma elevada variedade de compostos orgânicos e 

inorgânicos. (PROENÇA, 2014). A estrutura física e química destas partículas é fortemente 

associadas as fontes, assim como dos processos meteorológicos que prevalecem durante seu 

tempo de vida (BARBOSA, 2007). A baixa atmosfera é estratificada e didaticamente formada 

por quatro camadas que são: troposfera, estratosfera, mesosfera e termosfera. A camada mais 

próxima à superfície terrestre é a troposfera, por sua vez considerada a mais instável, onde 

ocorre o maior número de reações químicas na atmosfera do ponto de vista ambiental e onde 

os efeitos nocivos dos poluentes são exercidos nos seres vivos (LENZI, 2019).  

A troposfera é a camada que mais sofre os impactos antrópicos. Em virtude aos 

processos imprescindíveis ao desenvolvimento econômico, como a industrialização e a 

urbanização, em centros urbanos, são lançados na atmosfera gases e partículas que podem, 

através de reações sequenciais, formar poluentes que alteram as características naturais da 

atmosfera, comprometendo a saúde humana e o ambiente. 

A poluição ambiental pode ser definida como a degradação do ambiente, proveniente 

de atividades que prejudiquem direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bem-estar dos 

seres viventes. A CONAMA 491/18 define poluente atmosférico como qualquer forma de 

matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características, que possam tornar, por 

exemplo, o ar impróprio ou nocivo à saúde (BRASIL, 2018).  

As condições adversas ocasionadas pela poluição atmosférica podem ser observadas 

em diferentes níveis para o meio ambiente e para os seres vivos. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde - OMS (2016), nove em cada dez pessoas respiram ar contendo altos níveis 

de poluentes, e em decorrência, ocorrem sete milhões de mortes todos os anos.  

Os poluentes podem ser classificados como primários: emitidos diretamente pelas 

fontes, como o monóxido de carbono, fuligem, óxidos de nitrogênio, entre outros que são 
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emitidos por automóveis e por chaminés industriais; e secundários: formados na atmosfera 

através de reações químicas entre poluentes primários e constituintes naturais na atmosfera, 

como por exemplo o Ozônio troposférico (O3), um contaminante gerado através das reações 

fotoquímicas que ocorrem durante a decomposição de óxidos de nitrogênio. Os principais 

compostos emitidos, na forma de aerossóis (partículas microscópicas sólidas ou líquidas 

presentes na atmosfera que afetam o clima e os organismos vivos) são SO2, NOx e COVs, CO2. 

 A ressuspensão de poeira do solo, também contribui para o processo de poluição. A 

remoção do MP ocorre basicamente por deposição seca e úmida, sendo a seca a ação da 

gravidade sobre as mesmas, tornando-se mais eficiente na fração grossa. A deposição úmida 

ocorre devido a ação da precipitação que remove as partículas dentro e abaixo das nuvens 

(LENZI, 2019). 

Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, material particulado (MP) 

é um conjunto de poluentes constituídos de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e 

líquido que se mantém suspenso na atmosfera devido ao seu pequeno tamanho (CETESB, 

2020). Seu potencial de causar danos à saúde associa-se ao tamanho de suas partículas, sendo 

que, quanto menores, maiores os efeitos adversos.  

São classificados como partículas totais em suspensão (PTS), com diâmetro menor ou 

igual a 50 µm; partículas inaláveis (MP10), cujo diâmetro é inferior ou igual a 10 µm, estas 

tendem a ficar retidas na parte superior do sistema respiratório, podendo alcançar os alvéolos 

pulmonares; e partículas inaláveis finas (MP2,5), com diâmetro máximo de 2,5 µm, devido ao 

seu tamanho, podem penetrar profundamente no sistema respiratório, atingindo os alvéolos 

pulmonares. Segundo os órgãos fiscalizadores do estado de São Paulo – CETESB (2019) o 

MP2,5 corresponde a 60% do material particulado inalável (MP10), que é um dos principais 

poluentes responsáveis pelas ultrapassagens dos padrões de qualidade do ar (CETESB, 2007). 

O monitoramento ambiental, juntamente com a quantificação destes particulados, 

constituem uma ferramenta fundamental à saúde pública e para elaboração de planos de 

controle e mitigação.  
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OBJETIVO GERAL 

Este trabalho tem por objetivo avaliar a concentração de material particulado em área 

urbana do município de Ji-Paraná/RO utilizando amostradores passivos de baixo custo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar uma revisão de literatura sobre os poluentes, efeitos na saúde e legislação referente 

a emissão e concentração de poluentes na atmosfera; 

b) Testar um amostrador passivo para monitoramento de poluição atmosférica; 

c) Avaliar o quantitativo de particulado em diferentes locais na cidade de Ji-Paraná/RO; 

d) Relacionar os valores obtidos com as possíveis fontes poluidoras. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 POLUENTES 

A degradação ambiental é decorrente de lançamentos ou liberação nas águas, no solo 

ou no ar, em qualquer estado de matéria ou energia, em concentrações que ultrapassem os 

padrões de qualidade ambiental estabelecido por legislação, possibilitando interferência 

adversa aos usos substanciais das águas, do solo e do ar.  

De modo geral a poluição do ar é qualquer substância (e suas alterações) que, entre 

seu ponto de lançamento até quando este for removido, pode causar danos à saúde do homem 

ou formas de vida inferiores (SILVEIRA, et al., 2021; SENAI, 2003). O Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA, na resolução N 491/18, define poluente atmosférico como 

qualquer forma de matéria em quantidade, concentração, tempo ou outras características, que 

possam tornar, por exemplo, o ar impróprio ou nocivo à saúde (BRASIL, 2018). 

Apesar da contaminação atmosférica poder ser retratada em escala microscópica, seus 

efeitos são nocivos e afetam a qualidade de vida da população. A poluição da atmosfera é um 

grande risco ambiental para saúde e atinge países independentemente da situação econômica e 

social. 

Após darem entrada na atmosfera, os compostos são transportados pela ação do vento, 

podendo alcançar longas distância. Neste percurso ocorre a diluição progressiva, denominada 

de dispersão, e diversas reações químicas que podem servir de sumidouro dos poluentes ou 

gerar outros. As condições meteorológicas são fundamentais neste processo. Os de maior 

expressão são a velocidade e direção do vento, temperatura, umidade do ar, turbulência, 

topografia do solo (ANDRADE, NOGUEIRA, et al., 2020).  

As ações de prevenção, contenção dos efeitos da poluição atmosférica, tem por base 

identificação dos compostos, os valores máximos de concentração na atmosfera que assegurem 

proteção das condições de saúde da população, e estes constituem-se na referência básica para 

o estabelecimento de Padrões de Qualidade do Ar (PQA), que desempenham importante papel 

na gestão da qualidade do ar, conforme ilustra a Figura 1. 
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Figura 1 – Padrões de qualidade do ar no sistema de gestão da qualidade do ar 
Fonte: Instituto de energia e meio ambiente (2012). 

 

Os principais poluentes e padrões preconizados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2005) estão apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Padrões da qualidade do ar definidos pela Organização Mundial de Saúde – OMS em 2005 

Poluentes Padrões (µg/m³) 
Tempo de 

Amostragem 

Material Particulado (MP10) 
50 24 horas 

20 MAA¹ 

Material Particulado (MP2,5) 
25 24 horas 

10 MAA¹ 

Partícula Totais em Suspensão (PTS) 
240 24 horas 

80 MAA¹ 

Fumaça 
50 24 horas 

20 MAA¹ 

Dióxido de Enxofre (SO2) 
20 24 horas 

- - 

Monóxido de Carbono (MO) 
9 ppm 8 horas 

- MAA¹ 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 
200 1 hora 

40 MAA¹ 

Ozônio (O3) 
100 8 horas 

- MAA¹ 

Chumbo (Pb) 
- - 

0,5 MAA¹ 

¹ Média Aritmética Anual. 

Fonte: CETESB, disponível em www.cetesb.sp.gov.br 

 

Dentre os diversos contaminantes atmosféricos, destacam-se o monóxido de carbono 

(CO), o ozônio troposférico (O3), dióxido de nitrogênio (NO2), dióxido de enxofre (SO2) e 

material particulado (MP) na fração total, fina e grossa (BRASIL, 2018). 
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O Monóxido de Carbono (CO) é um poluente de elevada perigosidade. É um gás 

incolor, inodoro e tóxico, produzido pela combustão incompleta de matéria orgânica, mas esta 

queima em presença de quantidade suficiente de oxigênio, produz o dióxido de carbono (CO2). 

Cerca de 60% do CO presente em nosso meio é resultado da combustão do fumo, biomassa e 

combustíveis fósseis, estima-se que 40% do CO é produzido naturalmente (RAMIREZ et. al., 

2014). Todas as pessoas estão expostas a este contaminante em diferentes níveis, porém inalá-

lo em quantidade excessiva pode ser fatal, sem que a vítima perceba (ATSDR, 2012). A 

principal fonte antrópica de CO é a emissão de escapamentos de automóveis, assim como 

queima de gás e madeira oriunda de aparelhos e equipamentos antigos. Algumas fontes naturais 

de CO são os vulcões e incêndios florestais (ATSDR, 2012). A concentração de CO na 

atmosfera, é geralmente inferior a 0,001%, podendo ser maior em áreas urbanas ou ambientes 

fechados.  

Os óxidos de Nitrogênio, geralmente denominados de NOx, (NO2, NO, N2O), são 

formados entre a reação do gás oxigênio e nitrogênio. Os NOx são provenientes, assim como os 

óxidos de carbono (COx), dos processos de combustão, produzidos a partir da reação de 

nitrogênio com oxigênio em altas temperaturas e/ou pressões (BRANDÃO, 2020). O Óxido 

Nítrico (NO) é transformado em NO2 (dióxido de nitrogênio) após a ação da luz solar 

(EQUAÇÕES 1, 2 e 3), que por sua vez tem papel fundamental na formação de oxidantes 

fotoquímicos como o ozônio (CETESB, 2018). 

 

O2 (g) ↔ 2 O (g)                                                                 (1) 

O (g) + N2 ↔ NO (g) + N (g)                                              (2) 

N (g) + O2 (g) ↔NO (g) + O (g)                                         (3) 

 

O Óxido Nítrico (NO), constitui-se um gás incolor e sem cheiro. Já o Dióxido de 

Nitrogênio (NO2), é caracterizado como um gás pungente de cor marrom avermelhada com 

odor forte e muito irritante, podendo levar à formação de ácido nítrico, nitratos, o qual contribui 

para o aumento das partículas inaláveis atmosféricas, e compostos orgânicos tóxicos (VÁLIO, 

2015; BRANDÃO, 2020). O NO2 é um poluente bem comum e suas principais fontes são 

provenientes de emissão veicular, e em menor escala usinas termoelétricas, indústrias, fogões 

a gás, aquecedores que utilizam querosene e o cigarro (CANÇADO et al., 2006, p. 7; NEGRI e 

RODRIGUES, 2021). Este gás é considerado tóxico por ser um agente oxidante. Quando 
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inalado, o dióxido de nitrogênio, atinge profundamente as regiões mais periféricas do pulmão, 

isto ocorre devido sua baixa solubilidade em água (NEGRI e RODRIGUES et al., 2021). 

O Ozônio (O3), gás incolor e inodoro, encontrado naturalmente na estratosfera, onde 

absorve parte da radiação solar, atenuando a incidência de raios ultravioletas na superfície 

terrestre. Na troposfera, este gás é altamente tóxico aos seres vivos, por sua alta capacidade 

oxidativa. É considerado poluente secundário por não ser emitido diretamente, mas ser 

constituído através da reação entre outros poluentes atmosféricos (AFFONSO, 2018). 

O ozônio troposférico é produzido a partir da fotodissociação do NO2, que é formado 

através da emissão de álcool e aldeídos. Em seguida é gerado óxido nítrico (NO) e oxigênio no 

estado ativo O(³P), que ao reagir com o oxigênio molecular (O2) forma o ozônio (EQUAÇÕES 

4 e 5). 

 

NO2 + hν (λ< 240 nm) →NO + O(³P)                                       (4) 

O(³P) + O2 → O3                                                                       (5) 

 

 As concentrações mais elevadas do ozônio ocorrem em dias de verão com ventos 

fracos, radiação solar forte e consequente temperaturas elevadas (NOGUEIRA; MESQUITA, 

2018). Quanto à saúde humana, o O3 é capaz de penetrar nas vias respiratórias profundas e 

danificar os brônquios e os alvéolos pulmonares. Seus efeitos podem ser desde irritação nos 

olhos, nariz e garganta, e dores de cabeça, a problemas respiratórios que dificultam a respiração 

e ocasionam dores no peito e tosse (COSTA, 2021) além de prejudicial à saúde, também pode 

danificar plantas e safras. 

Os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) estão entre os poluentes mais comuns 

emitidos por produtos químicos e industriais, e são gases e vapores decorrentes da queima 

incompleta e evaporação de combustíveis e demais produtos orgânicos. Estes incluem a maioria 

dos diluentes solventes, desengraxantes, produtos de limpeza, lubrificantes e combustíveis 

líquidos (GOMES, 2020). Os COVs são emitidos por veículos, indústrias e processos de 

estocagem e transferência de combustível. Dentre os COVs presentes na atmosfera urbana, 

pode-se citar os compostos aromáticos monocíclicos que são precursores do ozônio. (CETESB, 

2021). 

Os Óxidos de Enxofre (SOx) são gases de odor pungente que são irritantes para o trato 

respiratório e são os principais formadores da chuva ácida (AFFONSO, 2018; CETESB, 2021). 

O Dióxido de Enxofre (SO2) é formado pela queima de combustível fóssil em usinas de energia 
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e outras instalações industriais. Os processos naturais que liberam gases de enxofre incluem 

decomposição e combustão de matéria orgânica, borrifos do mar e erupções vulcânicas. O 

SO2 contribui para a formação de material particulado atmosférico (NSW, 2013). 

O Material Particulado (MP) é definido, segundo EPA (2020), como uma mistura de 

partículas sólidas e gotículas líquidas presentes no ar. São classificados pelo tamanho das 

partículas, apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação do Material Particulado 

Classificação Tamanho Ação nos organismos 

Partículas Totais em 

suspensão - PTS 

Diâmetro 

aerodinâmico menor 

ou igual a 50 µm 

Inalável e pode causar problemas à saúde; pode 

afetar desfavoravelmente a qualidade de vida da 

população, interferindo nas condições estéticas 

do ambiente e prejudicando as atividades 

normais da comunidade. 

Partículas Inaláveis – 

(MP10) 

Diâmetro 

aerodinâmico é menor 

ou igual a 10 µm. 

Inalável, pode ficar retida na parte superior do 

sistema respiratório e também alcançar os 

alvéolos pulmonares. 

Partículas Inaláveis 

Finas– (MP2,5) 

Diâmetro 

aerodinâmico é menor 

ou igual a 2,5 µm. 

Inalável, pode penetrar profundamente no 

sistema respiratório e alcançar os alvéolos 

pulmonares. 

Fonte: (CETESB, 2021) no site https://cetesb.sp.gov.br/ar/poluentes/ 

 

Os principais constituintes do MP são sulfatos, nitratos, amônia, cloreto de sódio, 

carbono negro, poeira mineral e água (OMS, 2020). Tem importante contribuição como 

componente fundamental para a dinâmica da atmosfera, como por exemplo, a formação de 

chuvas (VIANA, 2014).  O MP constitui-se um comum indicador para poluição do ar e é 

considerado o poluente que mais afeta a saúde da população. Este conjunto amplo de 

substâncias químicas suspensas na atmosfera terrestre pode interagir entre si e contribuir para 

a formação de outros poluentes.  

Este material pode ser gerado em diversas fontes, sendo estas de origem natural ou 

antrópica. As fontes naturais compreendem sal marinho, poeira suspensa naturalmente, pólen e 

cinza vulcânica. As fontes antropogênicas estão relacionadas a agricultura mecanizada, 

aquecimento doméstico por carvão, lenha e derivados de petróleo, indústria e incineração, e 

emissão veicular (EEA, 2020). A maior parte das partículas são o resultado entre reações 

complexas de produtos químicos, como dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, que são 

poluentes emitidos por usinas de energia, indústrias e automóveis (EPA, 2020). 

De acordo com Tresmondi, et al. (2008), as concentrações de material particulado na 

atmosfera dos municípios de médio porte - cidades que possuem entre 50 e 500 mil habitantes 
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segundo o IBGE (2014), podem ser influenciadas pelas emissões veiculares e por atividades de 

indústrias localizadas em sua área. 

Estudos evidenciam a presença de metais em partículas atmosféricas e seus efeitos na 

saúde humana. Os metais, por não serem degradáveis, podem acumular-se no ambiente 

ocasionando efeitos tóxicos. O Chumbo (Pb) é um metal tóxico ao meio ambiente e à saúde 

humana. Suas fontes variam de acordo as legislações de cada país, no Brasil desde 1989, não 

se utiliza mais este composto como aditivo na gasolina automotiva, diminuindo desta forma sua 

emissão para a atmosfera (CAPITANI, et. al, 2009), entretanto o Pb ainda pode contaminar o 

ar através da emissão industrial, pois é altamente empregado em fundição de metais em geral e 

também pode ser encontrado em áreas agrícolas através do uso de agrotóxicos. Para Baird 

(2002) mesmo que a disposição final seja os solos e sedimentos, os metais podem ser 

transportados pela ação do vento (BAIRD, 2002). 

 

1.2 EFEITOS NA SAÚDE 

A poluição do ar representa um grande risco à saúde no âmbito global, refletindo 

também sobre o aspecto financeiro das pessoas e no econômico das nações. Os efeitos da 

poluição do ar causam aproximadamente sete milhões de mortes prematuras todos os anos, em 

grande parte como resultado do aumento da mortalidade por acidente vascular cerebral, doenças 

cardíacas, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão e infecções respiratórias 

agudas. (OMS, 2021) 

Evidências de estudos epidemiológicos têm mostrado que a exposição à poluição do 

ar está ligada, entre outras, às doenças importantes, das quais pode-se citar: infecções 

respiratórias agudas, e mais especificamente em adultos, doenças cerebrovasculares, doenças 

isquêmicas do coração, doença pulmonar obstrutiva crônica, e câncer de pulmão (OMS, 2021). 

A OMS estima que, em 2016, cerca de 58% das mortes prematuras relacionadas com a poluição 

do ar exterior foram devidas a doenças isquêmicas do coração e acidentes vasculares cerebrais, 

enquanto 18% das mortes foram devidas a doença pulmonar obstrutiva crônica e infecções 

respiratórias inferiores agudas, e 6% das mortes foram devido ao câncer de pulmão. 

Um estudo realizado em 2013 pela Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer 

(IARC/OMS), concluiu que há evidências suficientes de que a exposição ao ar externo poluído 

é cancerígena para os humanos, sendo esta, mais intimamente associada ao aumento da 

incidência de câncer, especialmente câncer de pulmão. Também observaram uma relação 

positiva entre a poluição do ar e o aumento do câncer de bexiga (IARC, 2013). A Organização 
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Mundial de Saúde alega que abordar todos os fatores de risco para doenças não transmissíveis, 

como a poluição do ar, é a chave para proteger a saúde pública (OMS, 2018). Segundo o 

Breathlife (Programa do Ar Puro/OMS) (2021), mais de 90% das cidades monitoradas respiram 

ar inseguro, o que contribui para o aumento de mortes prematuras.  

De acordo com as estimativas da Global Burden of Disease (2020), em 2019, 

aproximadamente 13.000 mortes prematuras foram atribuídas à poluição do ar com partículas 

finas ao ar livre, cerca de 60% da população colombiana respira ar poluído. E segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021) 87% das mortes por poluição do ar externo 

ocorrem em países de baixa e média renda.  

Partículas minúsculas e invisíveis de poluição penetram profundamente no corpo 

humano, pulmões e corrente sanguínea. Esses poluentes são responsáveis por cerca de um terço 

das mortes por acidente vascular cerebral, doenças respiratórias crônicas e câncer de pulmão, 

bem como um quarto das mortes por ataque cardíaco (BREATHLIFE, 2016). 

Para Fernandes et al. (2020) pessoas que não apresentam vulnerabilidade, além de 

crianças, idosos e asmáticos, quando expostas a altas concentrações de poluentes atmosféricos 

podem ser sofrer danos à saúde. Em cidades que monitoram o ar urbano, cerca de 8% dos níveis 

de poluição do ar aumentaram entre 2008 e 2013.  

A China, possui uma população estimada de 1,424 bilhões em 2017 

(COUNTRYMETERS, 2021) onde a má qualidade do ar externo resulta em mais de 1 milhão 

de mortes por ano. A eliminação de cerca de 300.000 veículos altamente poluentes na China 

trouxe uma melhora significativa de 30% na qualidade do ar durante a prática de esportes. 

Mesmo a curto prazo, esta melhoria trouxe benefícios significativos a saúde, onde houve uma 

diminuição no número de mortes devido a doenças cardiovasculares e respiratórias 

(BREATHLIFE, 2021). Após a implementação de medidas para o controle da qualidade do ar, 

incluindo a regulamentação de atividades poluentes, mudança de fábricas de áreas povoadas e 

subsídios do governo aos agricultores para desencorajar as queimadas agrícolas entre outros, 

houve uma melhora significativa na qualidade do ar em cerca de 35% nas cidades altamente 

poluídas do norte da China entre 2013 e 2017 (BREATHLIFE, 2021). 

Entre os poluentes que compõe as partículas atmosféricas, o chumbo (Pb) é 

considerado um contaminante prejudicial à saúde, pois é um composto bioacumulativo e tóxico 

por não ser lipossolúvel, o que facilita sua absorção pela pele. Sua contaminação inorgânica 

ocorre principalmente através das vias áreas e digestivas. Segundo a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (U.S. Environmental Protection Agency – EPA), uma vez 
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absorvido, o chumbo se distribui por todo o corpo, pelo sangue e se acumula nos ossos. 

Dependendo do nível de exposição, pode afetar adversamente o sistema nervoso, a função renal, 

o sistema imunológico, os sistemas reprodutivo e de desenvolvimento e o sistema 

cardiovascular, além de afetar a capacidade de transporte de oxigênio no sangue. (EPA, 2021). 

De acordo com Proença (2014), este metal ao causar danos ao sistema nervoso central, pode 

ocasionar deficiências de elementos essenciais ao corpo humano. 

No que tange morbidade e mortalidade por asma, o ozônio (O3) é um gás considerado 

relevante, sendo que o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre também são capazes de 

gerar efeitos severos em indivíduos asmáticos, causando principalmente sintomas brônquicos, 

inflamação pulmonar e redução da função pulmonar (OMS, 2021). O O3 é capaz de penetrar 

nas vias respiratórias profundas e danificar os brônquios e os alvéolos pulmonares. Seus efeitos 

podem ser desde irritação nos olhos, nariz e garganta, e dores de cabeça, a problemas 

respiratórios que dificultam a respiração e ocasionam dores no peito e tosse (COSTA, 2021) 

além de ser prejudicial à saúde, também pode danificar plantas e safras. 

O dióxido de enxofre (SO2) também pode causar danos ao organismo. Ao ser exposto 

a este gás, o ser humano pode sofrer irritação no nariz, garganta e pulmões, agravando doenças 

respiratórias existentes, especialmente asma. O SO2 também intensifica agravos e doenças 

cardiovasculares. Além disso pode ocasionar estreitamento das vias respiratórias levando a 

respiração ofegante, aperto no peito, falta de ar (NSW, 2013). Altas concentrações de SO2 no 

ar, geralmente também originam demais óxidos de enxofre (SOx), que podem reagir com outros 

compostos na atmosfera para formar pequenas partículas, que por sua vez contribuem para a 

formação de material particulado (EPA, 2021). 

O dióxido de nitrogênio (NO2) é um gás considerado tóxico por ser um agente 

oxidante. Quando inalado, o dióxido de nitrogênio, atinge profundamente as regiões mais 

periféricas do pulmão, isto ocorre devido sua baixa solubilidade em água (CANÇADO et. al., 

2006). O NO2 provoca irritação ao sistema respiratório e tem uma variedade de efeitos adversos 

à saúde. Dentre estes efeitos pode-se citar: Maior suscetibilidade a infecções pulmonares em 

pessoas com asma; piora dos sintomas de asma - ataques de asma mais frequentes e; Inflamação 

das vias aéreas em pessoas saudáveis (NSW, 2013). 

O monóxido de carbono (CO), ao ser inalado é difundido pela membrana capilar 

pulmonar, liga-se à hemoglobina por possuir capacidade de absorção aproximadamente 240 

vezes maior que o oxigênio, contribuindo para formação de sequelas neurológicas retardadas 

(CLARDY, 2015; NETO, 2018). De acordo com Neto (2018) as moléculas de CO, ao se 
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ligarem, contribuem para que a hemoglobina perca a capacidade de transportar oxigênio para 

os órgãos, podendo comprometer sua distribuição pelo corpo. A Figura 2, esquematiza o 

processo de intoxicação humana por monóxido de carbono. 

 

Figura 2 – Representação da intoxicação de CO no aparelho respiratório.  
Fonte: Web Ar Condicionado (2021).   

Disponível em: < https://www.webarcondicionado.com.br/monoxido-de-carbono-x-aquecedor-guia-para-

evitar-acidentes>. 
 

Segundo Neto (2018), as crianças podem ser mais suscetíveis aos efeitos 

potencialmente graves do monóxido de carbono devido a uma maior porcentagem de 

hemoglobina fetal que apresenta maior afinidade entre monóxido de carbono e a hemoglobina. 

Idosos com comorbidades graves também apresentam elevado risco de intoxicação por 

monóxido de carbono. A rabdomiólise, o infarto agudo do miocárdio (IAM) e a morte das 

células neuronais podem ser consequências da toxicidade celular ocasionada pela exposição ao 

CO. As hemorragias retinianas também foram relatadas em pacientes com intoxicações graves. 

Os efeitos da exposição ao MP, ocorrem em diferentes níveis, tanto em áreas urbanas 

como rurais. A poluição por pequenas partículas, mesmo que em concentrações muito baixas, 

impactam a saúde humana, entretanto, há uma forte associação entre as exposições elevadas de 

pequenas partículas (MP10 e MP2,5) e o aumento da mortalidade, tanto diariamente, quanto a 

longas exposições (OMS, 2021).  

Algumas partículas constituintes do MP que apresentam diâmetro inferior a 10 

micrômetros (MP10) podem penetrar profundamente nos pulmões e algumas até alcançar a 

corrente sanguínea. As partículas com menos de 2,5 micrômetros de diâmetro (MP2,5) 

representam o maior risco para a saúde (EPA, 2020) pois estas tendem a penetrar mais 
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profundamente no organismo, gerando efeitos nocivos ao ser humano, visto que o copo não 

possui mecanismos para expeli-las.  

 

 
Figura 3 - Regiões de deposição para partículas atmosféricas no sistema respiratório. 
Fonte: Brito (2018). Disponível em: < https://www.ufjf.br/baccan/files/2019/04/Brito-Gabriel-RVQ-

NoPrelo.pdf>. 

 

 

As Diretrizes de Qualidade do Ar da OMS de 2005 indicam que, ao reduzir a poluição 

por material particulado (PM 10) de 70 para 20 microgramas por metro cúbico (μg/m3), podemos 

reduzir as mortes relacionadas à poluição do ar em cerca de 15% (OMS, 2018). Segundo o 

Programa Breathlife (OMS, 2021), o Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2021) e Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP, 2021), foi estimado em 2017, que 4,13 a 

5,39 milhões de pessoas morreram devido à exposição ao PM2,5, que por sua vez foi apontado 

pela OMS como uma das formas mais nocivas de poluição do ar. Esta estimativa representa 

mais do que o número total de pessoas que morreram de HIV/AIDS, tuberculose e malária 

combinadas. O custo associado aos impactos na saúde da poluição do ar por PM2,5 ao ar livre é 

estimado em US $ 5,7 trilhões, equivalente a 4,8 por cento do PIB global, de acordo com 

pesquisa do Banco Mundial (OMS, 2021; BREATHLIFE, 2021).  

Principalmente em países de baixa e média renda, a exposição a poluentes aumenta o 

risco de doenças relacionadas à poluição do ar. Estudos do Programa Breathlife (2021), 

Organização Mundial de Saúde (2021), entre outros, evidenciam que os países em 

desenvolvimento estão, não somente mais propensos a concentrações mais elevadas de 

partículas, como também, apresentam maiores associações entre exposição a partículas, a 

mortes e danos à saúde humana.   

https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/521491604042907160/clearing-the-air-a-tale-of-three-cities
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As Diretrizes de Qualidade do Ar da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) 

estimam que a redução das concentrações médias anuais de partículas finas (MP2,5) comum em 

muitas cidades em desenvolvimento, poderia reduzir as mortes por poluição do ar em cerca de 

15%. Contudo, mesmo na União Europeia, onde as concentrações de MP em muitas cidades 

não ultrapassam os níveis das diretrizes, estima-se que a expectativa de vida média é menor 

cerca de 8,6 meses do que seria se a população não estivesse exposta a partículas de fontes 

antrópicas (OMS, 2021). 

Apesar das associações entre exposição à contaminantes atmosféricos e saúde, a 

poluição atmosférica, contribui também para formação de problemas ambientais, por sua vez 

considerados globais, como: o Efeito Estufa, a Chuva Ácida e anomalias no Ozônio, conhecido 

no sentido figurado como o “Buraco na Camada de Ozônio” (SENAI, 2003). 

O emprego de tecnologias de monitoramento atmosférico produz melhorias quase 

imediatas na saúde local e reduzem diretamente as atividades poluentes que contribuem para a 

crise climática (OMS, 2021; BREATHLIFE, 2021). 

 

1.3 LEGISLAÇÃO  

Os padrões de emissão e concentração de poluentes na atmosfera variam de acordo 

com as normativas e métodos estabelecidos em cada nacionalidade. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (2021), em 2016, 91% da população mundial vivia em locais onde os níveis 

das diretrizes de qualidade do ar da OMS não eram atendidos. Também de acordo com a OMS 

(2005), os padrões de qualidade do ar variam em função da abordagem adotada para balancear 

os riscos à saúde, viabilidade técnica, considerações econômicas, dentre outros fatores políticos 

e sociais.  

Estes padrões definem, legalmente, o nível máximo de concentração de um 

constituinte atmosférico, de modo a garantir saúde e o bem-estar dos seres viventes (OMS, 

2006). Com a crescente preocupação da sociedade com os impactos ambientais, diretrizes 

internacionais são atualizadas e novas legislações, nacionais, estaduais e municipais são 

editadas. Os estudos das normalizações ambientais da atmosfera podem ser divididos em dois 

níveis, o regional ou nacional e o global ou internacional (LENZI, 2019).  

Na esfera mundial, a Organização Mundial de Saúde (OMS) traz diretrizes e estabelece 

padrões da qualidade do ar externo e interno, visto que representam uma grande ameaça à saúde 

e ao clima (OMS, 2021). Com a evolução de conhecimento científicos e técnicos, a União 
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Europeia e os Estados Unidos, a partir dos limites da OMS, conduziram a atualização de 

padrões, bem como a inclusão de novos parâmetros. 

A European Commission (Comissão Europeia) desenvolveu um extenso corpo de 

legislação que estabelece padrões e objetivos com base na saúde para uma série de poluentes 

presentes no ar. As concentrações de MP2,5 devem estar abaixo de 25 µg.m-³ em um intervalo 

médio de um ano. Já para a fração grossa, o MP10 não pode ser superior a 50 µg.m-³ em 24 

horas, e em um ano, a média precisa ser inferior a 40 µg.m-³ (EUROPE, 2021). 

A EPA – United States Environmental Protection Agency (Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos) estabelece padrões nacionais de qualidade do ar para seis 

principais poluentes que são: ozônio, material particulado, monóxido de carbono, chumbo, 

dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Para o MP2,5, a concentração média em um período 

de 3 anos não deve exceder 35 µg.m-3. E para MP10 o valor máximo não deve ultrapassar 150 

µg.m-3 em um dia (EPA, 2018).  

O controle e prevenção da poluição atmosférica no Brasil é regida pela Resolução 

CONAMA Nº 05/1989, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

(PRONAR), e complementada pela Resolução CONAMA Nº 491/18, que estabelece os padrões 

da qualidade do ar. Estas resoluções estabelecem os níveis permitidos dos seguintes poluentes: 

material particulado fino e grosso (MP10 e MP2,5), dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, 

ozônio, fumaça, monóxido de carbono, partículas totais em suspensão (PTS) e chumbo 

(BRASIL, 2018).  

As Diretrizes da Qualidade do Ar da Organização Mundial de Saúde (2005), orientam 

que a média anual de material particulado fino (MP2,5) não deve exceder 10 µg.m-³ e o valor 

médio deve estar abaixo de 25 µg.m-³. As partículas grossas (MP10) em uma média de um ano, 

não pode ultrapassar 20 µg.m-³, e em um mês não pode exceder 50 µg.m-³ (OMS, 2005). Na 

Tabela 2, pode-se observar os padrões das principais normativas na esfera global para o 

material particulado. 
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Tabela 2 – Comparação dos principais padrões da qualidade do ar para o material particulado em escala 

nacional e mundial 

 Material Particulado Fino (MP2,5) Material Particulado (MP10) 

 Nível Tempo médio Nível Tempo médio 

CETESB 
60 µg/m³ 24 horas 120 µg/m³ 24 horas 

20 µg/m³ 1 ano 40 µg/m³ 1 ano 

CONAMA 
60 µg/m³ 24 horas 120 µg/m³ 24 horas 

20 µg/m³ 1 ano 40 µg/m³ 1 ano 

OMS 
25 µg/m³ 24 horas 50 µg/m³ 24 horas 

10 µg/m³ 1 ano 20 µg/m³ 1 ano 

European 

Commission 

25 µg/m³ 1 ano 50 µg/m³ 24 horas 

20 µg/m³ 3 anos 40 µg/m³ 1 ano 

EPA 
35 µg/m³ 24 horas 150 µg/m³ 24 horas 

15 µg/m³ 1 ano - - 

Fonte: Autora. 

 

1.3.1 Normativas relacionadas à atmosfera no Brasil 

Em 27 de março de 1976, a Portaria Nº 231/76, do Ministério do Interior, estabeleceu 

os Padrões da Qualidade do Ar. Ao decorrer desta portaria, são preconizados valores e métodos 

relativos as concentrações de partículas em suspensão, dióxido de nitrogênio, monóxido de 

carbono e oxidantes fotoquímicos (BRASIL, 1976). 

A Resolução CONAMA Nº 18 de 6 de maio de 1986, instituiu o Programa de Controle 

da Poluição do Ar Por Veículos Automotores - PRECONVE (BRASIL, 1986). 

Em 1990 A CONAMA Nº 03/90, modifica os padrões de qualidade do ar e seu 

monitoramento em função de novas informações técnicas e científicas. Esta resolução foi 

revogada e desde 2018 a Resolução CONAMA Nº 491 estabelece os padrões de qualidade do 

ar no Brasil.  

A Resolução CONAMA Nº 242/98, estabelece limites máximos de emissão de 

particulados, em função do Mercosul (BRASIL, 1998). 

Em 28 de agosto de 2000, foi lançado o Decreto n° 3.515, de 20 de junho de 2000, que 

dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, com intuito de adaptar-se ao 

Protocolo de Kyoto. Este decreto foi revogado pelo Decreto n° 9.082, de 26 de junho de 2017 

(BRASIL, 2017). 
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A Resolução Nº 382 de 26 de dezembro de 2006 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 

fixas (BRASIL, 2006). 

Considerando como referência os valores de qualidade do ar recomendados pela 

Organização Mundial de Saúde – OMS (2005), a Resolução Nº 491 de novembro de 2018 

revogou a Resolução Nº 03/1990. Está normativa é o atual dispositivo regulador, que apresenta 

os valores máximos permitidos, bem como os limites críticos, que são aqueles que quando 

ultrapassados podem gerar graves e iminentes riscos à saúde da população (BRASIL, 2018). 

No Quadro 2 é possível verificar um resumo com as principais legislações referentes à poluição 

do ar no Brasil. 

 

Quadro 2 – Resumo de requisitos legais sobre a poluição atmosférica no Brasil. 

Ano Requisito legal Descrição 

1976 
Portaria MINTER n° 231, 

27/04/1976 

Estabelece os padrões da qualidade do ar e as 

diretrizes sobre a poluição do ar 

1986 
Resolução CONAMA n°18, de 

06/05/1986 

Institui o PROCONVE – Programa de Controle de 

Poluição do Ar por Veículos Automotores 

1989 
Resolução CONAMA n° 05, 

de 15/06/1989 

Institui o PRONAR – Programa Nacional de 

Controle da Qualidade do Ar 

1990 
Resolução CONAMA n° 03, 

de 28/06/1990 
Estabelece os padrões da qualidade do ar 

1998 
Resolução CONAMA n° 424, 

de 30/06/1998 
Harmoniza o PRECONVE com o MERCOSUL 

2000 Decreto Federal de 28/08/2000 
Dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas e dá outras providências 

2006 
Resolução CONAMA, n° 382 

de 26/12/2006 

Estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas 

2018 
Resolução CONAMA, n° 491, 

de 19/11/2018 
Dispõe sobre os padrões da qualidade do ar 

Fonte: Adaptado Lisboa e Kawano (2007) 

 

1.4 MÉTODOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO AR 

Para a medição das concentrações de material particulado, e outros poluentes, foram 

desenvolvidas diversas metodologias e equipamentos que auxiliam a gestão e o monitoramento 

da qualidade do ar. Estes são capazes de estimar e detectar os níveis de particulados e gases 

tóxicos presentes na baixa atmosfera. 

 

1.4.1 Amostradores Ativos 

A amostragem ativa, compõe o grupo das principais metodologias de monitoramento 

atmosférico difundidas. O emprego de amostradores ativos permitiu que muitos países, a partir 

de dados e séries históricas, obtivessem a caracterização espacial e tendências da poluição 
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atmosférica. (SOUZA, AZEVEDO e JUSTINA, 2021). Este equipamento funciona através da 

sucção de ar em uma bomba, onde o ar passa através de um coletor químico ou físico por um 

determinado período de tempo, usualmente, 24 horas. A coleta pode ser realizada por processo 

de adsorção, absorção, filtração, difusão, impactação, reação ou através da combinação de dois 

ou mais desses processos.  Apesar de ser comumente empregada para a determinação de SO2 e 

material particulado, esta tecnologia também pode ser utilizada para amostragem de NO2, O3, 

Pb. Por fornecer apenas medidas diárias, o uso desse tipo de equipamento para monitoramento 

de gases tem sido reduzido, sendo substituído, principalmente por analisadores automáticos 

(LACAVA, 2003; SILVA, 2013; TAVARES, 2017). A Figura 4 exemplifica um sistema de 

coleta ativa para partículas. 

 
Figura 4 – Modelo de amostragem ativa de Grande Volume (Hi-Vol) para partículas.  
Fonte: Queensland Government (2017). 

 

1.4.2 Analisadores Automáticos 

Os analisadores automáticos são caracterizados por apresentarem medidas com um 

alto grau de precisão. Estes equipamentos funcionam constantemente gerando uma grande 

quantidade de dados. Apresentam medidas com resolução temporal considerada alta, 

apresentando médias de 30 a 60 minutos. Este equipamento utiliza princípios eletro-ópticos. O 

ar entra em uma câmara de reação onde a propriedade ótica do gás pode ser medida de forma 

direta ou através de reação química, produzindo quimiluminescência ou luz fluorescente 

O ar passa completamente 

pelo amostrador e filtro 

 

 

 

As partículas são puxadas 

e ficam presas no filtro 
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(LISBOA, 2007; LACAVA, 2003). Seu uso, geralmente, requer um trabalho rigoroso de 

operação, manutenção e controle de dados e ocorre em redes fixas ou móveis de monitoramento. 

 

1.4.3 Sensores Remotos 

Este tipo de monitoramento, foi desenvolvido mais recentemente que as demais 

tecnologias empregas. Suas informações de concentração de poluentes são fornecidas em 

pontos do espaço mais distantes do equipamento, através de técnicas de espectroscopia 

(LACAVA, 2003). Os dados são obtidos através da integração de uma fonte de luz no receptor, 

normalmente com uma distância superior a 100 metros. A faixa espectral deste equipamento 

pode trabalhar do ultravioleta ao infravermelho. Os sensores remotos têm se tornado uma 

alternativa cada vez mais utilizada no monitoramento atmosférico, pois apesar de serem 

considerados onerosos e complexos, são capazes de medir vários poluentes com um mesmo 

equipamento, embora não seja comum a existência de redes que utilizam apenas sensores para 

monitorar a qualidade do ar. Esse tipo de equipamento pode ser útil para avaliação de 

concentrações de poluentes nas proximidades de fontes emissoras e para obtenção de medidas 

verticais de concentrações atmosféricas (LISBOA e KAWANO, 2007). De acordo com 

Marianelli e Silva (2008), o sensoriamento remoto é um instrumento de monitoramento 

econômico e de baixo custo quando comparado a outras formas de aquisição de dados. Para 

Marianelli e Silva (2008), a grande vantagem do emprego do sensoriamento remoto é que as 

informações adquiridas possuem formato digital possibilitando frequentes atualizações devido 

à característica de repetitividade de aquisição das imagens.  

 

1.4.4 Bioindicadores 

O biomonitoramento é uma ferramenta utilizada para avaliar a qualidade do ar, 

consiste na análise sistemática das respostas de organismos presentes no meio ambiente. 

Segundo Tavarez (2017) o crescente interesse em verificar o impacto de poluentes nos seres 

vivos, tem popularizado a utilização dos biomonitores. E é realizado através de análises do 

impacto da poluição nas plantas. Os bioindicadores possuem como vantagem seu baixo custo, 

e são comumente empregados em áreas onde não há dados disponíveis. Esta técnica, tem sido 

muito empregada para determinar o índice de poluição atmosférica em diversos lugares no 

mundo. No Brasil, por exemplo, vem sendo bastante aplicada na Região Norte/Nordeste, 

utilizando líquens como biomonitores ativo e passivos (SOUZA e GOMES, 2009; SILVA et 

al., 2014). 
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1.4.5 Amostradores Passivos 

A amostragem através de amostradores passivos ocorre naturalmente através da 

capacidade dos gases de se difundirem durante um período de tempo preestabelecido, 

geralmente a partir de uma semana. Os amostradores passivos devem conter um recipiente, 

capaz de resistir a intempéries, pois deve ser exposto às concentrações ambientes. No caso do 

material particulado, sua estrutura deve ser capaz de comportar um filtro (FIGURA 5). 

 

a) b) c) 

     

Figura 5 – Modelos de coletores passivos para amostragem de SO2 (a), SO3 (b) e NO2 (c). 

Fontes: CETESB (2021) - a); HEINEN e SILVA (2019) - b); e EDINGER e OSORIO (2012) – c). 

 

Os amostradores passivos são muito utilizados, principalmente para coleta de gases 

em ambientes internos, pois não emitem ruídos e desse modo não interferem das atividades 

diárias da população. Também são amplamente utilizados em ambientes externos, em virtude 

de não necessitar de fonte de energia para seu funcionamento e também sua fácil implantação, 

fácil manutenção, fácil manuseio e baixo custo. Estas características possibilitam, sobretudo, 

sua introdução em bairros afastados, áreas rurais, áreas de risco e etc. (PROENÇA, 2014).  

Esta metodologia reproduz, de forma mais real, como as partículas precipitam até seu 

destino final no meio ambiente, diferentemente da amostragem ativa, que força este processo 

através da sucção. Entretanto, esta metodologia não possui sensibilidade adequada quando sua 

exposição ocorre em curto período de tempo e também não apresenta concentrações 

instantâneas.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estado de Rondônia, atualmente, encontra-se em crescimento acelerado devido à 

grande disponibilidade de recursos naturais e energéticos, o que desperta o interesse dos mais 

variados investidores. A população estimada em 2018 é de 1.796.460 habitantes (IBGE, 2020), 

Rondônia é o 3º estado mais populoso e o mais denso da Região Norte, sendo o 23º mais 

populoso do país. Economicamente é responsável por 0,7% do PIB Brasil (IBGE, 2011).  

O município de Ji-Paraná conta com uma população de 116.610 habitantes (IBGE 2010) 

com estimativas de 130.009 pessoas (IBGE 2020) com uma frota de 92.828 veículos (IBGE 

2020), e tornou-se destaque nacional pela frota de motocicletas, estimada em 34,70 

motocicletas a cada 100 habitantes em 2018, enquanto a estimativa do ano de 2016 era de 30 

motocicletas a cada 100 habitantes. 

 

2.2 AMOSTRADOR PASSIVO 

O desenvolvimento de amostragem pelo modo passivo tem por base uso de 

equipamentos e métodos analíticos, eficientes e pouco onerosos. O modelo do amostrador 

(FIGURA 6), foi baseado no trabalho de Proença (2014), que consiste em um funil de 

polipropileno, como proteção contra intempéries, acrescido de um tubo de PVC. Na 

extremidade final, uma tampa de PVC foi acoplada formando um fundo e posicionado uma 

arruela de polipropileno onde foi alocado o filtro de fibra de vidro, de 47 mm. Uma tela de 

proteção de nylon foi instalada, contra deposição de insetos maiores. 

Este sistema possibilita amostragem em diferentes pontos da cidade objetivando 

também uma análise espacial.  

 

 
Figura 6 – Ilustração do modelo de montagem do coletor. 
Fonte: A autora. 



33 

 

 

 

A gravimetria é um processo analítico baseado na diferença de massa do filtro, antes e 

depois da amostragem (SKOOG et al., 2006). Neste modelo de amostragem, o princípio de 

funcionamento é deposição gravitacional das partículas dispersas na camada estratosférica. 

(DERISIO, 2017). A região de amostragem foi a área do filtro, calculada de acordo com a 

expressão matemática apresentada na Equação 6:  

                              A = π𝑟2                                                   (6) 

Onde:  

A – área do filtro (m²);  

π – número de pi: razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro (m/m); 

r² -  raio da circunferência elevado ao quadrado (m²); 

 

 

2.3 AMOSTRAGEM 

Os pontos amostrais foram selecionados considerando preferencialmente 

estabelecimentos de órgãos públicos, visando a preservação dos coletores e a logística das 

amostragens. Ao presumir que as concentrações expressivas de MP ocorreriam em lugares com 

menor quantidade de pavimentos, foi definido o campus da Universidade Federal de Rondônia 

em Ji-Paraná, como ponto de monitoramento por sua proximidade a ruas sem asfalto, sendo 

este o ponto A. O segundo ponto de monitoramento (ponto B), situa-se às margens da Rodovia 

Federal BR-364, escolhido em função do alto fluxo veicular, sendo o pátio do Ginásio de 

Esportes Gerivaldo José de Souza, popularmente denominado Gerivaldão, o local de 

amostragem. O ponto C está localizado às margens do viaduto da BR-364, em área comercial 

ao lado do Posto de combustível Vitória 5. Entretanto, após o terceiro mês de monitoramento, 

este ponto foi desconsiderado, visto que ocorreram muitas perdas de amostras, os resultados 

analíticos obtidos não foram satisfatórios. Em virtude da dificuldade de substituição do local e 

de logística de amostragem, optou-se por suspender as coletas do ponto C (FIGURA 7). 
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Figura 7 - Mapa da cidade de Ji-Paraná com os pontos de amostragem.  

Fonte: A autora. 
 

A amostragem foi conduzida por um ano, nos meses de setembro de 2019 a agosto de 

2020. Em cada ponto amostral, foram instalados oito coletores, nos quais foram expostos em 

eventos de cinco a sete dias uma vez ao mês, sendo estes instalados ao menos de dois a três 

metros do chão. A Figura 8 apresenta o modelo dos amostradores passivos expostos no ponto 

de amostragem B (Gerivaldão). Após o período amostral, os coletores, devidamente 

identificados, foram envelopados em sacos plásticos e acondicionados em caixa plástica para 

proteção contra poeira e vento e transportados ao laboratório, para em seguida serem 

armazenados em placas de petri e guardados em dessecador até o momento da análise.  
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 Figura 8 – Modelo do amostrador passivo de PVC posicionado no Gerivaldão.  

 Fonte: A autora. 

 

2.4 ANÁLISE LABORATORIAL 

Antes da amostragem os filtros foram calcinados por quatro horas a uma temperatura 

de 400 °C e em seguida mantidos em dessecador por pelo menos 24 horas antes da pesagem 

inicial. Para as análises, certificou-se que a temperatura ambiente se encontrava entre 20 a 30 

°C para evitar alterações nos resultados. Após o período amostral os filtros foram secos em 

estufas a 50 °C de modo a diminuir as interferências temporais e posteriormente acondicionados 

em dessecador até alcançar temperatura ambiente para o processo de pesagem, até obter peso 

constante. O controle da temperatura é um fator determinante na secagem para que não haja 

risco de perdas de elementos por volatilização ou degradação térmica da amostra. A pesagem 

dos filtros foi realizada na balança analítica Mettler Toleto modelo XP26 com rigor técnico de 

seis casas decimais. 

 

A massa de material amostrado foi determinada seguindo a fórmula: 

 

         Massa amostra = massa final filtro – massa inicial filtro                 (7) 

 

A taxa de deposição de MP foi expressa através da Equação 8, em grama por metro 

quadrado por dia (g m-2 d -1). 

 

                        𝑀𝑃 =  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝑥 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
                                  (8) 
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Para complementar o estudo, foram obtidos registros de ocorrência de doenças do 

aparelho respiratório no município, através do sistema de informações de saúde (DATASUS, 

2020) e os dados de precipitação foram obtidos através da série histórica da ANA (Agência 

Nacional de Águas e Saneamento Básico) conforme apresentado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Registros de internações por doenças respiratórias e precipitação acumulada para período 

amostral 

Meses 
Precipitação acumulada 

(mm) 

Internações por doenças 

respiratórias 

Setembro 20,8 57 

Outubro 63,4 27 

Novembro 71,8 55 

Dezembro 3,8 63 

Janeiro 7 38 

Fevereiro - 23 

Março 147,8 56 

Abril 7,2 55 

Maio 0 14 

Junho 0 - 

Julho 0 - 

Agosto 0 - 

Fonte: Autor.          

 

Foram constatadas falhas na série de dados de pluviosidade da ANA (2020), e de modo 

a expandir as análises e discussões da associação entre clima e partículas, optou-se por utilizar 

parâmetros analisados por Franca (2015) a partir de registros climatológicos do estado de 

Rondônia nos anos de 1981 a 2011, que indicam índices pluviométricos de 1.300 a 2.600 

mm/ano.  

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

As amostras foram processadas e analisadas no Laboratório de Pesquisa 

Hidrogeoquimica campus/Ji-Paraná. Os dados de MP, precipitação e doenças do aparelho 

respiratório, foram organizados em planilhas no software Excel (2016), no qual pode-se obter 

análises de estatística descritiva para observar se os mesmos apresentaram ou não 

comportamento normal. Os dados meteorológicos foram organizados de modo que fossem 

analisados apenas os registros dos dias amostrais. O software Biostat 5.3 foi utilizado para 

aplicação dos testes inferenciais, onde, a partir da análise de normalidade, definiu-se quais testes 



37 

 

 

 

seriam aplicados: paramétricos ou não-paramétricos. Com confiança de 95% o método aplicado 

foi de Shapiro-Wilk. Os dados foram separados conforme a caracterização climática da região, 

com intuito de associar a precipitação e o quantitativo de MP. O período de estiagem na região, 

encontra-se entre maio e setembro (FISCH; MARENGO; NOBRE, 1998) e o período chuvoso 

e de transição, ocorrem entre novembro a abril. Para os resultados que não apresentaram 

normalidade foi adotado o teste de Mann-Whitney (nível de significância α ≥ 0,05) para 

comparação entre as medianas de duas amostras independentes. Foi realizado teste de 

correlação entre as concentrações de particulados e precipitação, de modo relacionar o aumento 

de frequência das chuvas com o decrescimento de particulados. E de associar o aumento de 

doenças do aparelho respiratório com o aumento de material particulado, foi realizado também 

o teste de correlação. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seleção dos pontos amostrais teve por base a conservação e segurança dos 

amostradores. Os pontos definidos contemplam locais com maior intensidade de veículos e 

menor quantidade de asfalto em seu entorno, o que pode indicar maior ressuspensão de poeira 

e consequentemente de partículas suspensas. 

A atmosfera é um sistema dinâmico que sofre alterações. As condições climáticas 

como radiação solar, umidade relativa e temperatura podem promover, através de reações 

químicas, a formação de aerossóis secundários que dão origem a outros poluentes. Para Santos 

et al. (2019) os parâmetros meteorológicos influenciam a distribuição de material particulado 

em determinada área, sendo a ação do vento a variável mais expressiva.  

Dados sobre intensidade e direção dos ventos são importantes para mapear a 

ocorrência de dispersão dos poluentes, mas para este estudo não foi possível obter estas 

informações associadas ao período de amostragem, pois o laboratório não possui equipamentos 

específicos. Em áreas urbanas a velocidade do vento tende a diminuir em função da presença 

de barreiras urbanas como os edifícios, pois os mesmos diminuem o fluxo de ar e 

consequentemente a dispersão de poluentes (MARQUES et al., 2019).  

Embora órgãos de monitoramento ambiental do estado apresentem dados 

meteorológicos para alguns municípios, como por exemplo a capital, Ji-Paraná não traz demais 

parâmetros, como a direção e intensidade do vento que são importantes variáveis para a 

dispersão de poluentes. Para fins de comparação, utilizou-se valores de intensidade do vento 

estimados em períodos próximos ao estudado neste trabalho por Peixoto (PIBIC, 2020) 

conforme apresentado na Tabela 4. Entretanto, os mesmos não apresentaram correlação.  

 

Tabela 4 - Variáveis climáticas obtidas no momento da amostragem de CO2, de setembro de 2019 a 

julho de 2020 

Mês/ Ponto 
Temperatura 

(ºC) 

Velocidade 

de vento (m/s) 

Setembro 
Gerivaldão 37,0 – 37,5 0,6 – 2,7 

UNIR 30,0 – 30,2 0,6 – 2,3 

Outubro 
Gerivaldão 34,8 – 36,5 0,5 – 2,9 

UNIR 32,0 – 32,8 0,0 – 0,6 

   
Continua 

... 
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  Conclusão 

Mês/ Ponto 
Temperatura 

(ºC) 

Velocidade 

de vento (m/s) 

Novembro 
Gerivaldão 31,0 – 33,4 1,1 – 3,5 

UNIR 32,2 – 32,8 0,6 – 2,5 

Dezembro 
Gerivaldão 22,0 – 30,0 1,6 – 1,9 

UNIR 20,0 – 25,0 1,3 – 1,6 

Janeiro 
Gerivaldão 33,7 – 34,0 0,5 – 1,5 

UNIR 28,8 – 30,8 0,0 – 0,3 

Fevereiro 
Gerivaldão 22,0 – 25,0 0,0 - 1,3 

UNIR 22,0 – 31,0 0,0 - 1,6 

Março UNIR 21,0 – 30,0 0,0 – 2,0 

Abril 
Gerivaldão 32,7 – 33,6 1,6 – 2,2 

UNIR 30,4 – 30,9 0,0 – 2,2 

Maio 
Gerivaldão 31,2 – 31,6 0,4 – 1,6 

UNIR 27 1,3 – 1,6 

Julho 
Gerivaldão 27,7 – 31,5 2,7 – 3,0 

UNIR 35,8 – 37,7 0,0 - 2,7 

Fonte: Karoline Paula Peixoto, PIBIC 2020. 

 

3.1 SOBRE A METODOLOGIA 

O método de deposição atmosférica de partículas, ou a gravimetria, é uma das 

principais técnicas utilizadas para avaliação do quantitativo de material particulado suspenso 

na atmosfera devido ao seu baixo custo e praticidade (AMORIM, 2004).  

Inicialmente foi confeccionado um porta filtro para amostragem por baixo volume, 

mas os testes de campo não foram promissores. O protótipo não foi eficiente e o rotâmetro 

adquirido com recursos próprios, para medição do volume de ar amostrado, não foi adequado.  

Outro problema enfrentado foi o de logística, pois nas metodologias de grande e baixos 

volumes, o tempo de amostragem é de 24 horas. Durante o teste de campo houve uma tentativa 

de roubo de equipamento instalado no pátio da UNIR/Campus Ji-Paraná, devido ao 

equipamento ter ficado exposto no período noturno. Por precaução, estas amostragens foram 

interrompidas.  
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Estes fatos conduziram a tentativa de uso de amostradores passivos, onde buscou-se 

desenvolver uma metodologia, com menor risco de danos materiais, que possa ser aplicada em 

diversos pontos por esta e por outras cidades, onde o monitoramento de poluição atmosférica 

ainda não está implantado.  

Apesar da simplicidade de instalação e operação da amostragem passiva, destaca-se 

que esta é uma metodologia em desenvolvimento. Para o amostrador ativo de grande volume 

(Hi-Vol), que consiste na sucção de ar através de uma bomba de vácuo, passando por filtros de 

fibra de vidro em um período determinado, este já está consolidado em metodologia e padrão, 

(MEDEIROS; CAMARGO; POZZA, 2018). A maior limitação para sistemas de amostragem 

ativa está em seu alto custo para aquisição e manutenção dos equipamentos.  

Durante os seis primeiros meses de amostragem, o modelo inicial do coletor 

apresentou falhas, pelo excesso de umidade (na estação chuvosa) e acumulo de insetos no filtro 

como observado na Figura 9 (a). Com isso, como podemos observar na Figura 9 (b), foi 

necessário desenvolver uma tela de nylon para proteção contra insetos. Contudo, este recurso 

pode ter interferido nos resultados obtidos de particulados. 

 

(a)  (b)  

Figura 9 – Acumulo de água e insetos no coletor (a); e adaptação de rede de nylon no coletor (b). 
Fonte: A autora. 

 

Os coletores foram remodelados para corrigir as interferências e reinstalados em locais 

com cobertura para evitar perca parcial ou total das amostras. Para as que apresentaram alto 

teor de umidade no filtro, ou mesmo acumulo de água, estas foram submetidas à período 

superior de secagem em estufa, mantendo a temperatura a 50°C, mas foram descartadas as que 

não seguiram aos critérios de validação, como perda física de partes dos filtros.  
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3.1.1 Análise de Custo 

A maior limitação para implementação de um sistema de monitoramento atmosférico 

consiste no alto custo de aquisição e manutenção dos equipamentos, principalmente de 

amostragem ativa. De acordo com LAVACA (2003) o melhor projeto para uma rede de 

monitoramento é aquele que ofereça a maior quantidade de informações com o custo mínimo. 

De modo a medir e comparar a viabilidade de instalação dos amostradores passivos e 

ativos foi realizado um levantamento de custo médio para ambas metodologias. A Tabela 5 

apresenta a estimativa de custo para monitoramento atmosférico através de amostradores ativos 

e a Tabela 6 para o coletor passivo desenvolvido neste trabalho. 

 

Tabela 5 – Levantamento de custo médio de amostradores ativos 

Amostrador Ativo 

Modelos* 

Custo médio de 

mercado  

(em dólar**) 

Amostrador de Grande Volume para medição de MP 2,5 - GDX-011 US$ 500,00 

Amostrador de Ar de Grande Volume para monitoramento atmosférico - XT - 

1025A 
US$ 9.614,00 

Amostrador de Ar de Grande Volume para MP10, MP2,5 e PTS - XT-1025B US$ 8.300,00 

Amostrador de ar para múltiplos pontos – Emtek V-100 R$ 125.215,12 

Amostrador de Grande Volume MP2,5- CABMP2,5 R$ 27.933,24 

*Modelos: www.partitec.com.br; www.alibaba.com; www.somar.ind.br. 

**Dólar em 21/05/21 R$ 5,30. 
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes 

 

 

Tabela 6 – Análise de custo para a confecção de um amostrador passivo 

Amostrador Passivo 

Materiais utilizados para 

confecção do coletor 

Custo médio de 

cada item (R$) 

Quantidade 

de itens por 

coletor 

Custo por 

coletor 

(R$) 

Bucha de redução Longa de PVC para Esgoto 

(DN 50 mm x 40 mm) 
2,30 1 2,3 

Cap de PVC para Esgoto (DN 50 mm) 6,00 1 6 

Funil de plástico (12,8 cm) 3,19 1 3,19 

Anel de Borracha (arruela de polipropileno – 

DN 50 mm) 
2,60 2 5,2 

Adesivo para Tubos e Conexões em PVC 7,50 2 15 

Tela de Nylon – proteção contra insetos (1 m) 3,90 1 3,9 

TOTAL 25,49 8 35,59 

Fonte: www.hidrauconexloja.com.br; www.elastobor.com.br; Autora. 

 

É possível observar que dentre os modelos de amostradores ativos apresentados na 
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Tabela 5, o menos oneroso apresenta custo médio de US$ 500,00 (R$ 2.650,00), porém dispõe 

de baixa eficiência quando comparado aos outros equipamentos listados. Ao considerar que o 

equipamento que atinge eficiência próxima a 99% para estimativa de MP em um único ponto 

amostral apresenta custo médio de US$ 8.000,00 (R$ 42.400,00), recomenda-se que seja 

realizada uma associação entre o custo e a eficiência obtidos nos métodos de amostragem ativa 

e passiva. 

Considerando que o modelo de amostragem passiva desenvolvido neste trabalho para 

estimativa de MP, após validado, pode apresentar precisão superior a 70%, e que o mesmo 

possui custo médio de aproximadamente R$ 108,00 para utilização de no mínimo três coletores 

em cada ponto, destaca-se a aplicabilidade prática da amostragem de baixo custo. E visto que 

para o Brasil, principalmente para a região Norte não há avaliação da qualidade do ar através 

de quaisquer metodologias, torna-se relevante o emprego da amostragem passiva para a 

obtenção de resultados e posteriormente subsídios e ações governamentais. 

A legislação ambiental brasileira, em sua maioria, apresenta padrões de qualidade do 

ar baseados nos critérios da Companhia de Ambiental do Estado de São Paulo, que possui 62 

estações medidoras automáticas distribuídas no interior e na região metropolitana do Estado, 

além das estações móveis, que são utilizadas em estudos e monitoramento dos níveis de 

poluição atmosférica de forma ininterrupta (CETESB, 2021). Ao considerar que a maioria dos 

estados brasileiros não possuem alternativas para medir ou mesmo estimar a qualidade do ar, 

torna-se significante, não somente a validação da metodologia de amostragem passiva, mas 

também a adaptação e alteração dos padrões de qualidade do ar preconizados pela legislação, 

uma vez que não é possível comparar os resultados obtidos através de amostragem passiva com 

os níveis estipulados na Resolução CONAMA 491/18. E desta forma, será possível avaliar a 

qualidade do ar em regiões onde o monitoramento atmosférico é inexistente. 

 

 

3.2 MATERIAL PARTICULADO 

Nas Figuras 10 (a) e 10 (b) estão representados os valores de MP obtidos. Verifica-se 

que as concentrações mais elevadas foram obtidas no ponto B, com uma média anual de 0,6712 

g m-2 d-1 em relação à 0,0749 g m-2 d-1 do ponto A. É possível notar, no ponto A, um 

comportamento mais distribuído em relação ao ponto B. É perceptível o aumento da 

concentração no período seco. foi encontrado uma diferença significativa (p-valor > 0,05) entre 

as medianas da concentração na estação seca (0,1098 ± 0,1266 g m-2 d-1) e na estação chuvosa 
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(0,0113 ± 0,0185 g m-2 d-1). 

 

 

 
Figura 10 – Concentração de Material Particulado no ponto A (a) e no ponto B (b). 
Fonte: Autor 

 

Para o ponto B, obteve-se também diferença estatística entre as medianas sendo o 

período seco 0,0453 ± 0,5961 g m-2 d-1 e o período chuvoso 0,0060 ± 2,2390 g m-2 d-1, em 

virtude de o mês de janeiro apresentar valores discrepantes, optou-se por não considerar os 

mesmos para análises estatísticas, não apresentando-o na Figura 10 (b). Os resultados foram 

recalculados e obteve-se mediana de 0,0069 ± 0,0036 g m-2 d-1.   para o período chuvoso.  

Mesmo que não foi possível obter correlação estatisticamente satisfatória entre a 

precipitação e velocidade de vento as concentrações de particulados, a partir deste resultado, 
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pode-se supor que os parâmetros meteorológicos estejam associados a estas diferenças.  

A precipitação é responsável pela retirada da atmosfera por processos hidrometeóricos, 

tais como nuvens, chuva, neve, neblina, etc, contribuindo para o carreamento das partículas 

contaminantes, atenuando desta forma, suas concentrações no ar (BARBOSA, 2007), ademais 

a umidade no solo provocada pela chuva dificulta a ressuspensão das partículas. 

Afim de verificar se há diferença na concentração anual de material particulado entre 

os dois pontos amostrais, realizou-se a estimativa por intervalo, onde constatou-se intervalo de 

confiança 0, que indica que a diferença não é significante, ou seja, não há diferenças espacial 

entre os pontos A e B, impossibilitando desta forma análises geoestatísticas no município, além 

do mais são necessários ao menos três pontos amostrais para interpolação espacial. 

Para os dois pontos, é possível notar que alguns dos valores mais elevados ocorreram 

nas coletas iniciais. Este resultado pode ter ocorrido em decorrência dos coletores não conterem 

tela de proteção durante os dois primeiros meses amostrais (setembro e outubro). No período 

úmido observou-se maior quantidade de insetos, que geralmente são atraídos pela luz das 

lâmpadas. Como no local de amostragem há luminárias próxima aos coletores, presume-se que 

pode ter ocorrido contaminação por micro-insetos, que por sua vez, podem ter influenciado a 

deposição atípica registrada para o mês de janeiro no ponto B (5,46 ± 0,1331 g m-2 d-1). Foi 

realizado um teste para detecção de outliers baseado no método Interquartile Range (IQR) para 

verificar estatisticamente a inviabilidade de análise da concentração obtida no ponto B em 

janeiro. Foi observado anomalia para este valor e por não ter sido validado, o mesmo não consta 

na Figura 10 (b), entretanto exemplifica parte dos problemas encontrados.  

Durante o verão (dezembro a março), ocorrem as maiores médias de velocidade do 

vento, que podem promover a dispersão dos poluentes na atmosfera (AMORIM, 2004). Este 

fator também contribui para análise do valor não esperado encontrado em janeiro no ponto B.  

Devido diversos resultados insatisfatórios, como fator umidade, maior incidência de 

insetos, percas amostrais, entre outros, sugere-se aplicação deste método apenas para o período 

seco. 

 

3.3 POSSÍVEIS FONTES POLUIDORAS 

Ji-Paraná/RO, possui um distrito industrial em expansão, com cerca de 676 industrias 

de pequeno, médio e grande porte instalada. Dentre as possíveis fontes poluidoras de partículas 

no município podemos citar o curtume para emissão industrial como maior fonte para MP, 

segundo Sebrae (2017, apud IBGE, 2010). Visto que em seu perímetro urbano, a cidade não 
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contempla uma quantidade significativa de industrias que possam interferir nos resultados de 

material particulado, supõe-se que, em sua maioria, os particulados são provenientes da 

ressuspensão do solo.  

Outra possível fonte de Material Particulado na região são as queimadas e incêndios 

florestais, que dentre as atividades antropogênicas, contribuem ativamente para o agravamento 

da poluição do ar principalmente no período seco, onde registra-se agravamento de problemas 

respiratório. A fumaça proveniente de incêndios contém elementos tóxicos, sendo o mais 

perigoso o material particulado (BARBOSA; LIMA, 2020).  

 

3.4 EFEITOS DO MATERIAL PARTICULADO NA SAÚDE 

A poluição do ar tem sido associada ao aumento no risco de morte e doenças crônicas, 

principalmente doenças respiratórias (CÉSAR et al., 2016). A exposição aos poluentes do ar é 

um fator de risco para os seres humanos desde a gestação (ARBEX, 2012). Segundo a OMS o 

material particulado, é o poluente que mais afeta a saúde humana (OMS, 2020), os efeitos 

advindos de sua frequente exposição, compreendem desde o desconforto até ao óbito 

(ALMEIDA, 1999). À medida que a qualidade do ar urbano diminui, aumentam para os 

habitantes os riscos de derrame, doenças cardíacas, câncer de pulmão e doenças respiratórias 

crônicas e agudas. Mais de 80% das pessoas que vivem em áreas urbanas que monitoram a 

poluição do ar, estão expostas a níveis de qualidade do ar que excedem os padrões 

estabelecidos. (OMS, 2016).  

Em um estudo em Araraquara-SP, Brasil, Arbex (2007) observou uma associação entre 

o aumento do nível de poluentes e internações por asma. Segundo o autor registrou-se aumento 

em admissões hospitalares por asma 50% maiores durante o período onde há maiores focos de 

queimada provenientes da palha da cana-de-açúcar em relação ao período sem queima (p < 

0,001). 

Vários autores relacionam poluição atmosférica com aumento no número de casos de 

doenças do trato respiratório no período seco (CÉSAR et al., 2016; PAPER; ANDR, 2014; 

BARROS; SILVA, 2017). Neste estudo não foi possível buscar correlação entre o quantitativo 

de MP e os registros de doenças do trato respiratório em Ji-Paraná. Isto é devido as dificuldades 

metodológicas da abordagem neste estudo. A metodologia necessita ser aperfeiçoada e/ou a 

mesma não substitui o método de amostragem ativa. Visto que este trabalho não foi suficiente 

para consolidar uma metodologia passiva de amostragem acredita-se. que há necessidade de 

intensificar o estudo e aumento o número de pontos amostrais e de coletores por ponto de modo 
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a obter normalidade para inferência estatística.  

Mesmo que não foi possível obter associação entre internações e concentração de 

material particulado, podemos supor, com base nas correlações obtidas por autores citados na 

Tabela 5, que em Ji-Paraná/RO o aumento de internações por problemas respiratórios está 

associado às concentrações de MP. 

 

Tabela 7 – Resultados obtidos por outros autores 

Autores Local Correlação 
Período 

amostral 
Metodologia 

BUENO et al., 

2010 
Divinópolis/MG  r = 0,29  2000 a 2006 

Grande volume  

(Hi Vol) 

FONSAKA et al., 

2000 
Limeira/SP  ρ = 0,422 2010 a 2011 

Grande volume 

 (Hi Vol)  

ITO et al., 2013 
Presidente 

Prudente/SP 
r = 0,756 

maio a dez de 

2011 

Polarografia de  

pulsodiferencial (Pb) 

MORGENSTERN 

et al., 2007 
Munique, DE r² = 0,56 

mar a jul 1999 

a 2002 
Harvard Impactors  

CESAR; 

NASCIMENTO; 

DE CARVALHO, 

2013 

Piracicaba -SP r = 0,12 2011 a 2012 CATT-BRAMS 

Fonte: Autor. 

 

Nota-se que em cada estudo, utilizou-se diferentes metodologias para análise da 

concentração de particulados e que os autores que realizaram o estudo no período seco 

obtiveram correlação com maior significância estatística, o que pode confirmar as estimativas 

referentes ao aumento de doenças nos períodos secos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos permitem inferir que, para o material particulado, o amostrador 

passivo necessita de mais estudos para ajustes na metodologia e sua posterior validação para 

ser inserido como referência na legislação pertinente. Isto devido a facilidade de instalação e 

manuseio. 

Há a necessidade de implantação de mais pontos amostrais para intercomparação e 

análise espacial, o que fica fácil com o uso de amostradores passivos de baixo custo, por isso a 

importância em melhor adequar a metodologia. É importante também a utilização de um coletor 

contínuo (Hi-Vol) de intensidade e direção do vento para análise de dispersão de MP, mas 

devido a seu alto custo, geralmente é instalado somente uma unidade em ponto fixo.   

O ponto B atingiu maiores picos de concentração ao longo do ano, apesar do mesmo 

apresentar menor média mensal (0,0029 g m-2 d-1) ao longo do ano. A estação seca evidenciou 

valores mais expressivos partículas em relação à chuvosa. Não foi possível obter correlação 

entre os casos de doenças do aparelho respiratório e concentração de MP. Entretanto, uma vez 

que outros autores obtiveram correlação utilizando metodologias de amostragem ativa, 

estimou-se que em Ji-Paraná esses valores estão correlacionados. A pesquisa foi realizada em 

uma região em que a prática de queimadas é elevada, contudo não há uma ferramenta de análise 

adequada para discutir as questões ambientais.  

Este estudo permitiu avaliar a complexidade de implantação de uma rede de 

monitoramento atmosférico, sendo esta de baixo custo. Embora as dificuldades para obtenção 

de dados atmosféricos urbanos são inerentes, é evidente a necessidade de avaliação do ar para 

que haja remediações governamentais, como a implantação de uma estação de monitoramento 

ativa (onerosa) visando o aumento na qualidade de vida da população, uma vez que no Brasil 

as redes de monitoramento são escassas/insuficientes. Dar continuidade à esta pesquisa é 

fundamental para o desenvolvimento de técnicas analíticas para controle/monitoramento 
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atmosférico de baixo custo, pois compreender a situação atmosférica em municípios como Ji-

Paraná, auxilia no planejamento e promoção de políticas públicas. 

Recomenda-se a continuidade deste estudo para validação do método e inserção de 

novos parâmetros de avaliação da qualidade do ar para metodologias de amostragem passiva 

na legislação. Sugere-se também a implementação de um programa de acompanhamento e 

controle do material particulado, seja ele através de metodologia ativa ou desenvolvimento do 

método passivo, existindo a possibilidade de controle através de estimativas por sensores de 

satélites. 
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